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Ёсць ней кая ня ўлоў ная мя жа па між лі
хам і да бром — у лю бую па ру жыц ця. На
ват у ця пе раш нім ча се, ві хур ным све це, ка лі 
змя ша ла ся, зда ец ца, усё з усім. Нех та ро біць 
на та бе свой біз нес — а ўсмі ха ец ца, як леп
ша му сяб ру. Хтось ці, пра вёў шы пе ра мо вы, 
зда ва ла ся б, “у цёп лай дру жа люб най ат мас
фе ры”, кі дае ўслед та бе, толь кі пры кры еш 
за са бой дзве ры, раз драж нё на: “Пайшоў 
ты!..”. Цы ніч ны кар’ е рыст, цяг ну чы жы лы 
з пад на ча ле ных на шля ху да ўла ды, зна хо
дзіць са бе апраў дан не: “Нічога асабістага: 
толь кі бізнес”. Эх, як хо чац ца та ды кі нуць 
бяз душ на му спрыт ню гу, пе ра фра зу ю чы 
бе ла рус кае на род нае: “Біз нес доб ра вА мі 
ўгно е ны — вось та му ён і рас це!”.

Здзел кі па брэк сі це, ганд лё выя вой ны, 
аф шо ры, пад стаў ныя фір мы, кант ра факт, 
чор ныя ры эл та ры, пад поль ныя ца хі, це не
вая эка но мі ка, бруд ная наф та, ганд лё выя 
санк цыі… Не хо чац ца доў жыць. Хо чац ца 
жыць — і не ба яц ца, што ця бе “кі нуць”. Што 
та бе здра дзяць. Што та бе “ўсу нуць”. Што 
ця бе ска рыс та юць і вы кі нуць, як сал фет ку. 
Спі шуць, вы бра ку юць. Ды яшчэ і ўпік нуць: 
“Я ж та бе…” Ці ў маш та бах кра і ны: “Ну 
мы ж вам, бел ару сам…”. Та му ўсё больш 
цэ ніш з га да мі не столь кі ма тэ ры яль ны даб
ра быт (важ на ж не коль кі ма еш — важ на, 
каб та бе ха па ла), коль кі год ных лю дзей, 
хто ад чу вае ня ўлоў ную мя жу па між лі хам 

і да бром. І, тры ма ю чы ўсі мі сі ла мі раў на
ва гу на Тэ ры то рыі Даб ра, ні ко лі мя жу тую 
не пе ра сту пае.

Вя до ма ж, у вя лі кай па лі ты цы — свае за
ко ны, пі ярха ды, па літ тэх на ло гіі. Але ж ка лі 
ёсць ду хоў ная род насць і шчы расць па між 
людзь мі, то гэ та му ве рыш і без “пры праў”. 
Пе ра гледзь це фо та здым кі, ві дэа рэ парт ажы 
з ча су ві зі ту Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў Сер бію. 

Мяр кую, шмат зра зу ме е це, ад чу е це й без 
слоў. А нех та, маг чы ма, зга дае, як у 1999м 
ма ла ды Прэ зі дэнт ма ла дой Рэс пуб лі кі Бе
ла русь па ля цеў у Бялг рад. Які та ды бам бі лі 
са ма лё ты НА ТА. “Ча го ж яго ту ды, у са мае 
пек ла па нес ла?..” — пэў на, не толь кі бе ла
рус кія ба буль кі, па мя та ю чы жа хі Вя лі кай 
Ай чын най, так раз ва жа лі. Ды й ма лі лі ся 
за смель ча ка. ➔ Стар. 2 
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Для Мі кі ты Су прун чу ка ў ма іх су ай
чын ні каўсер баў ёсць толь кі са мыя доб
рыя сло вы. Пра яго чу ла мер ка ван ні: ён 
ці хі ды спа кой ны ча ла век, вель мі шчы ры 
й пра нік лі вы. Не пры хоў вае, да ча го ля
жыць сэр ца. Хоць не на ра дзіў ся ў Сер біі, 
але ж лю біць на шу кра і ну, заў сё ды вяр
та ец ца да яе, і на серб скай мо ве га во рыць 
вель мі доб ра. Серб ская мо ва, куль ту ра — 
гэ та яго ны пра фе сій ны ін та рэс.

Мі кі та Вік та ра віч — кан ды дат на вук, 
да цэнт ка фед ры тэ а рэ тыч на га і сла вян
ска га мо ва знаў ства Бел дзярж уні вер сі тэ та, 
за гад чык ка фед ры рус кай мо вы для за меж
ні каў у Мін скім дзяр жаў ным лінг віс тыч
ным уні вер сі тэ це. За кон чыў фі ла ла гіч ны 

фа куль тэт БДУ (2002), вы кла дае серб скую 
мо ву (тэ а рэ тыч ную гра ма ты ку і прак ты ку 
маў лен ня), а так са ма рус кую мо ву як за
меж ную. Кан ды дац кую аба ра ніў у 2005м 
па серб скай гра ма ты цы. Мі кі та Вік та ра
віч — адзін з за сна валь ні каў Мінск ага лінг
віс тыч на га гурт ка. Пра ца ваў не ка то ры час 
вы клад чы кам бе ла рус кай і рус кай мо ваў на 
фі ла ла гіч ным фа куль тэ це ва ўні вер сі тэ це 
Бялг ра да, пры чым быў для нас, пры зна ю
ся, ад ным з лю бі мых вы клад чы каў.

З Мі кі там Вік та ра ві чам мы амаль цэ лы 
дзень гу та ры лі ў Бялг ра дзе, ка лі ён удзель
ні чаў у XVІ Між на род ным з’ез дзе сла віс
таў, які пра хо дзіў ле тась 20–27 жніў ня. 
На пад ста ве гу та рак я зра бі ла ін тэр в’ю, 
якое на па чат ку 2019 го да бы ло зме шча
на ў серб скім ча со пі се “Knjizevni pregled” 
(“Лі та ра тур ны агляд”)”. Пра па ную чы та
чам ва ры янт ін тэр в’ю на бе ла рус кай мо ве.

— Мі кі та Вік та ра віч, як па чы на лі
ся Ва шы да ро гі ў Сер бію?

— Ка лі я ву чыў ся на філ фа ку БДУ, то 
спе цы я лі за ваў ся на ка фед ры сла вян скіх 
моў і тэ а рэ тыч на га мо ва знаў ства. За сна
ваў яе ў 1966м го дзе вы дат ны ву чо ны, 
пра фе сар Адам Су прун. Яго ныя вель мі 
ці ка выя лек цыі мне па шчас ці ла слу хаць 
у 1997–98 га дах. Кі раў ні ком жа ма ёй 

ды сер та цыі, пры све ча най асаб лі вас цям 
серб скай гра ма ты кі, быў бы лы ас пі рант 
Ада ма Яў ге на ві ча, ця пе раш ні пра фе сар 
філ фа ка БДУ Ба рыс Нор ман, вы біт ны 
на ву ко вец. Дзя ку ю чы та кім слаў ным лю
дзям я маю ін та рэс да сла віс ты кі. На фі
ла ла гіч ным фа куль тэ це БДУ з 2005 го да 
вы кла даю серб скую мо ву, лінг віс ты ку, 
не ка то рыя ін шыя прад ме ты.

— А ка лі ў Вас з’я ві ла ся ці ка васць 
да сeрбскай мо вы? Хто бы лі ва шы на
стаў ні кі?

— Яшчэ ў шко ле мя не ці ка ві ла гіс то
рыя Юга сла віі, та му са чыў за на ві на мі з 
Сер біі, Ма ке до ніі, Бос ніі, Хар ва тыі. Та ды, 
у 90я, па сту па лі ў асноў ным па ве дам лен
ні пра санк цыі, кан флік ты, вой ны, дэ ман
стра цыі… Гэ та бы лі пры кме ты пе ра мен, 
пе ра бу до вы, на ды хо ду но вых ча соў. Акра
мя та го, я за хап ляў ся, і мае сва я кі, сяб ры  
так са ма, ге ра із мам серб скіх сал дат. Вось 
так ці ка васць да кра і ны, яе на ро да па ча
ла ся з бя гу чых, га ра чых на він. У вы ні ку 
я стаў больш чы таць пра гіс то рыю паў
днё вых сла вян. У ста рэй шых кла сах ма
тэ ма ты ка і мо вы ў мя не іш лі доб ра, та му 
не ка то ры час і су мня ваў ся: які ж кі ру нак 
для да лей ша га на ву чан ня абраць? Вы ра
шыў пай сці на фі ла ла гіч ны фа куль тэт. А 

ў той час, у 90я, бы лі яшчэ све жыя ўспа
мі ны пра Юга сла вію як ма гут ную, ба
га тую, слаў ную кра і ну. Ска жам, у нас у 
Бе ла ру сі вы дат най рэ пу та цы яй ка рыс та
лі ся абу так, мэб ля, адзен не з Юга сла віі. 
У Бе ла рус кім дзярж уні вер сі тэ це ў 1997м 
го дзе ўпер шы ню бы ла на бра на гру па сту
дэн таў па сербскaй мо ве і лі та ра ту ры: два 
хлоп цы і дзе вяць дзяў чат. Вы клад чы цай 
серб скай мо вы бы ла Люд мі ла Ля во на ва, 
цу доў ная знаў ца серб скай куль ту ры, пе
ра клад чы ца, вель мі сар дэч ны, да лі кат ны, 
доб ры ча ла век. А лі та ра ту ру вы кла даў 
пра фе сар Іван Ча ро та, лі та ра тур ны кры
тык, пе ра клад чык і ўкла даль нік шэ ра га 
ан та ло гій, які не каль кі дзе ся ці год дзяў вы
ву чае серб скую куль ту ру, бе ла рус касерб
скія су вя зі. ➔ Стар. 6
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“Не за буд кі”!
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Пра тое, каб у дзе так у На
ва год неКа ляд ную па ру бы ло 
больш на го даў для ра дас ці, ру
пяц ца ў Бе ла ру сі не толь кі Дзед 
Ма роз і Сня гур ка. У кра і не што
год пра хо дзіць Усе бе ла рус кая 
даб ра чын ная ак цыя “На шы дзе
ці”. Кі раў ні кі мі ніс тэр стваў ды 
ін шых ор га наў дзярж кі ра ван ня, 
мяс цо вых улад, прад стаў ні кі 
гра мад скіх ар га ні за цый на па
вест ку дня ста вяць... дзі ця чую 
ра дасць. Са лід ныя дзя дзіцё ці 
на вед ва юць дзі ця чыя ін тэр на ты, 
да мы ся мей на га ты пу, апя кун
скія й пры ём ныя сем’і, а так са
ма тыя сем’і, якія вы хоў ва юць 
дзя цейін ва лі даў. Не за ста юц ца 
без вы со кай ува гі й цэнт ры ка
рэк цый нараз ві ва ю ча га на ву
чан ня й рэ абі лі та цыі, баль ні цы. 
Чы ноў ні кі він шу юць дзя цей з 
Но вым го дам, Ка ля да мі, пры
во зяць ім па да рун кі. Да та го ж 
аказ ва юць да па мо гу кі раў ніц тву 
та кіх пад шэф ных уста ноў у вы
ра шэн ні бя гу чых праб лем.

Ак цыя пра хо дзіць да 10 сту
дзе ня. Пра жа дан не паў дзель
ні чаць у ёй за яві лі ка ля 100 
ар га ні за цый. На ве даць сё ле та 
мож на больш за 130 аб’ ек таў.

Іван Іванаў

Серб скія ўра жан ні Мі кі ты Су прун чу ка

У часе візіту Прэзідэнта Беларусі ў Бялград мы чулі шмат неказённых слоў не толькі пра дзелавое 
партнёрства. “Мы сябры, мы проста родныя людзі. А гэта найвялікшая і шчырая аснова нашага 
супрацоўніцтва,” — заявіў Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з Прэзідэнтам Сербіі Аляксандрам Вучычам.

СВетапогляд

Аляксандр Лукашэнка і Аляксандр Вучыч заўсёды сустракаюцца як родныя людзі

Мікіта Супрунчук
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Саюзнайдзяржаве—20гадоў
Да га вор аб ства рэн ні Са юз най дзяр жа вы па між 

Бе ла рус сю і Ра сі яй быў пад пі са ны 8 снеж ня 1999 
го да. “Гэ ты да ку мент вы веў бе ла рус кара сій скія 
ад но сі ны, за сна ва ныя на ве ка вой друж бе, сва яц тве 
гіс та рыч ных лё саў і агуль на сці жыц цё вых ін та рэ
саў на шых на ро даў, на ўзро вень са праўд на га са юз
ніц тва і стра тэ гіч на га парт нёр ства”, — га во рыц ца ў 
він ша ван ні, якое Стар шы ня Вы шэй ша га дзяр жаў
на га са ве та Са юз най дзяр жа вы, Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў Прэ зі дэн ту Ра сіі 
Ула дзі мі ру Пу ці ну. У він ша ван ні га во рыц ца, што 
“Бе ла русь і Ра сія шмат ча го да сяг ну лі: яны ка ар ды
ну юць дзе ян ні на між на род най арэ не, су мес на ўма
цоў ва юць аба ро на здоль насць, уза ем на да паў ня юць 
адзін ад на го ў эка но мі цы. Ство ра на агуль ная гу ма
ні тар ная, са цы яль ная, куль тур ная і аду ка цый ная 
пра сто ра. Гра ма дзян дзвюх кра ін не па дзя ля юць 
ме жы, ві зы, мыт ні”. Бе ла рус кі лі дар вы ка заў упэў
не насць, “што мы змо жам на даць но вую ды на мі ку 
рэа лі за цыі са юз най да мо вы, ня ўхіль на пры трым лі
ва ю чы ся прын цы паў раў на праўя і да ве ру”.

Прэ зі дэнт Ра сіі так са ма на кі ра ваў він ша валь
нае па слан не ў ад рас Прэ зі дэн та Бе ла ру сі. Ён 
ад зна чае, што па зі тыў ны до свед, на за па ша ны ў 
рам ках Са юз най дзяр жа вы, ак тыў на вы ка рыс тоў
ва ец ца ў больш шы ро кім фар ма це Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ю за. Ула дзі мір Пу цін вы каз вае 
ўпэў не насць, “што су мес ны мі на ма ган ня мі мы 
за бяс пе чым да лей шае раз віц цё ўза е ма вы гад ных 
ін тэ гра цый ных пра цэ саў, двух ба ко ва га ўза е ма
дзе ян ня на ўсіх на прам ках”.

На пя рэ дад ні, 7 снеж ня, у Со чы прай шлі пе ра
мо вы Аляк санд ра Лу ка шэн кі і Ула дзі мі ра Пу ці
на. У лі ку ін шых аб мяр коў ва лі ся пы тан ні аб ца не 
па ста вак ра сій ска га га зу ў Бе ла русь, зняц ця на
яў ных аб ме жа ван няў на па стаў кі бе ла рус кіх пра
дук таў хар ча ван ня ў Ра сію ды ін шыя.

А 10 снеж ня ў Маск ве прай шла на ву ко вапрак
тыч ная кан фе рэн цыя, пры мер ка ва ная да 20год
дзя пад пі сан ня Да га во ра аб ства рэн ні Са юз най 
дзяр жа вы. Вы сту па ю чы на ёй, Па сол Бе ла ру сі ў 
Ра сіі Ула дзі мір Ся маш ка за явіў, што сён ня Са юз
ная дзяр жа ва пе ра жы вае прын цы по ва но вы этап: 
“Ста іць за да ча ўзвя дзен ня ма тэ ры яль най і эка на
міч най ба зы для да сяг нен ня тых мэт”, што бы лі 
па зна ча ны ў Да га во ры. Кан фе рэн цыя са бра ла ка
ля 500 удзель ні каў з Бе ла ру сі ды Ра сіі.

60-гадовыюбілей
уколасаўскагамузея

Дзяр жаў ны лі та ра тур наме ма ры яль ны му зей 
Яку ба Ко ла са, яго шмат лі кія сяб ры й парт нё ры 
па ўсім све це ад зна ча юць 60год дзе з дня за сна
ван ня ўста но вы. Са свя там ка лек тыў Ко ла саў ска
га му зея па він ша ваў Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка
шэн ка. Ён ад зна чыў, што ўні каль ныя экс па зі цыі 
за лаў, раз на стай ныя пра ек ты і пра гра мы му зея 
пры цяг ва юць на вед ні каў, рас кры ва юць пе рад імі 
шмат гран ны воб раз зна ка мі та га зем ля ка: “Сён ня 
ўста но ва — гэ та свое асаб лі вы цэнтр ай чын най 
куль ту ры, мес ца, дзе бе раж лі ва за хоў ва ец ца гіс то
рыя жыц ця і дзей нас ці Пес ня ра, які зра біў вя лі кі 
ўнё са к у фар ма ван не лі та ра тур най мо вы, па тры я
тыч най свя до мас ці бе ла рус ка га на ро да”.

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 
Аляк сандр Ву чыч, пры ма ю чы 

цёз ку, так са ма з вя лі кай удзяч нас цю 
пры га даў той гіс та рыч ны ві зіт, які 
сер бы ўспры ня лі як знак бра тэр скай 
пад трым кі з бо ку ўсіх бе ла ру саў. Сам 
Ву чыч зай маў та ды па са ду Мі ніст
ра ін фар ма цыі, та му ве даў і ра зу меў: 
Лу ка шэн ка ры зы ка ваў. Вы со кі госць 
у пра цяг тэ мы раз ва жаў: “Та ды ні хто 
не ду маў пра тое, што мы здзяйс ня ем 
ней кі ге ра іч ны ўчы нак. Мы еха лі да 
сва іх бра тоў, да сяб роў. Ка ліне будзь 
я ў дэ та лях рас ка жу, што та му па пя
рэд ні ча ла, што бы ло по тым. Але ж 
так скла ла ся, што мы не маг лі кі нуць 
у бя дзе бліз кіх нам лю дзей. Так, мы 
не гі ганц кая ім пе рыя. Але мы — ва

шы лю дзі, а вы — на шы. Та му мы па
він ны бы лі быць ра зам. По тым бы ло 
шмат ад па вед ных ме ра пры ем стваў, 
гу ма ні тар ных мі сій. Мно гія спра ба
ва лі пе ра шко дзіць нам у су пра цы з 
ва мі. Але за пла на ва нае та ды мы рэа
лі за ва лі”.

Ёсць роз ныя зна кі па ва гі ў да
чы нен ні да афі цый най асо бы: та кая 
мо ва па лі ты кі. Дый не толь кі яе. Ска
жам, у Па ла цы Сер біі Аляк санд ра 
Лу ка шэн ку ві та лі й га ла са мі зва ноў з 
пра ва слаў на га хра ма на су праць. Яны 
за га ва ры лі, як пад’ ехаў прэ зі дэнц кі 
кар тэж. Ні бы ве ра сер баў па ча ла дыя
лог з род наю — пра ва слаў наю — ве
рай прад стаў ні коў бе ла рус кай дэ ле
га цыі. Ка жуць, у той зна ка вы мо мант 

праз шчыль ныя хма ры над Бялг ра дам 
пра бі ла ся сон ца. По тым вы ка нан не 
гім наў Бе ла ру сі ды Сер біі су пра ва
джа лі ар ты ле рый скія зал пы.

Як свед чаць рэ парт ажы ка лег, 
на пе ра мо вах га лоў ная ўва га на да ва
ла ся ганд лё ваэка на міч най су пра цы. 
Серб ская эка но мі ка на ўзды ме, і су мес
ныя пра ек ты з Бе ла рус сю мо гуць мець 
уза е ма вы гад ны плён. Да рэ чы, і серб скі 
біз нес мае свае ін та рэ сы ў Бе ла ру сі. 
Най вя до мы прык лад — кам па нія “Да
на Хол дынгз”, якая ўзво дзіць у бе ла
рус кай ста лі цы буй ныя аб’ ек ты “Ма як 
Мін ска” і “Мінск Мір”.Уз ро вень двух
ба ко ва га та ва ра зва ро ту (150 міль ё наў 
до ла раў) не за да валь няе абод ва ба кі. 
Ка за лі: трэ ба вы хо дзіць на паў міль яр
да. Бе ла ру сам ці ка вае вы гад нае геа
гра фіч нае ста но ві шча Сер біі, рэ жы мы 
сва бод на га ганд лю кра і ны з ЕС, ЕА ЭС, 
Тур цы яй. Там доб рыя тэм пы раз віц ця 
бу даў ні чай га лі ны, сель скай гас па дар
кі. Та му ня дзіў на, што на ша сель гас
тэх ні ка ў Сер біі за па тра ба ва ная. У го
ра дзе Но выСад пяць га доў пра цуе 
збо рач ная вы твор часць трак та роў ма
лой ма гут нас ці, а МТЗ на біз несфо
ру ме за клю чыў но выя кант рак ты. Ез
дзяць па Бялг ра дзе на шы тра лей бу сы 
й аў то бу сы, за па тра ба ва ныя ў Сер біі 
БЕ ЛА Зы. Уся го ж у ча се бе ла рус ка
серб ска га біз несфо ру му ў Бялг ра дзе 
пад пі са ны кант рак ты на $100 млн.

Зрэш ты, са праўд нае бра тэр ства 
вы мя ра ец ца, вя до ма ж, не ў да ля рах. 
Ад нак раз віц цю шмат ба ко вых кан
так таў ду хоў ная род насць на ро даў 
Бе ла ру сі ды Сер біі, без умоў на, вель
мі спры яе.

Іван Ждановіч

кола дзён
СаСтужкінаВін

Падрыхтаваў Іван Ждановіч 
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У пер шую чар гу — ду ша...
прыгажоСцьіСіла

Выстава“Старонкідзённіка”
мастачкіганныгадзіравай,
прысвечанаяМіжнароднаму
днюінвалідаў,працуеуМінску

Вы ста вач ны па віль ён “Буквица” 
Хра мапом ні ка ў го нар Усіх Свя тых 
пры мае гэ тую свет лую, ду шэў ную 
вы ста ву. Ган на Га дзі ра ва ства рае лі
рыч ныя пей за жы. “Вя чэр нія ру жы”, 
“Да лі кат нае по лы мя гла ды ё лу саў”, 
“Вяс на ў Мі хай лаў скім скве ры”, “Ад
люст ра ван не”… Коль кі ў яе кар ці нах 
цеп лы ні, за мі ла ван ня! Цэ лы мас тац кі 
свет ко ле раў, лі ній, та ноў і, мне па да
ло ся, на ват па хаў рас лін і кве так. Тон
ка й ра ман тыч на вы яў ляе мас тач ка 
тое, што ўба чы ла, ду шою ўспры ня ла. 
Не як жа ўда ец ца ёй спа лу чаць ня бес
ную праз рыс тасць аква рэ лі з больш 
важ кім, “зям ным” але ем.

Ган на Ан фі маў на рас ка за ла на 
вер ні са жы, што дзя цін ства яе прай
шло ся род бла кіт ных азёр і ля соў — у 
ма лень кай вё сач цы Ку ла ко ва на Ві
цеб шчы не. Баць ка заў сё ды браў яе з 
ма лен ства з са бой у лес, і з та го ча су 
абу дзі ла ся ў дзяў чын кі моц нае жа
дан не за ма лёў ваць усю пры га жосць, 
якую мо гуць па да ра ваць 
края ві ды. Ма ці, на ад ва
рот, імк ну ла ся за сце раг чы 
кво лую да чуш ку сваю ад 
та кіх да лё кіх ванд ро вак. 
Не ве да ла ж та ды: Ган на 
яе на столь кі моц на за хо ча 
стаць мас тач кай, што, ня
гле дзя чы на ін ва лід насць, 
па да сца ву чыц ца ў ста лі цу. 
За кон чы ла спа чат ку Мін
скае мас тац кае ву чы лі шча 
імя Гле ба ва, по тым — Ві
цеб скі дзяр жаў ны пед 
у ні вер сі тэт: каб мець 

яшчэ й маг чы масць на ву чаць ін шых 
май стэр ству ма ля ван ня.

Ган на Ан фі маў на га во рыць: свет 
мас тац тва для яе больш бліз кі, чым для 
тых ін ва лі даў, якія не змаг лі атры маць 
спе цы яль ную аду ка цыю, хоць і та ле
на ві тыя ад на ра джэн ня. Ця пер Ган на 
Га дзі ра ва кі руе клу бамсту ды яй “Па
літ ра ра дас ці”, якая пра цуе пры Мін
скай га рад ской ар га ні за цыі гра мад ска
га аб’ яд нан ня “Бе ла рус кае та ва рыст ва 
ін ва лі даў”. Сва ім вуч ням яна не дае ні
я кіх па бла жак: па тра буе вы со ка га май
стэр ства ў ма ля ван ні, стро га іх тво ры 
ацэнь вае. Так і ка жа: “У мас та ка па він
на быць у пер шую чар гу ду ша, а ўжо 
коль кі ў яго рук, ног — не так важ на”.

Та лен ты з мас тац кай сту дыі “Па
літ ра ра дас ці” атры ма лі пры знан не 
на вы со кім між на род ным уз роў ні. У 
пры ват нас ці, вы ста ва кар цін бе ла рус
кіх мас та коў з аб ме жа ва ны мі маг чы
мас ця мі ла дзі ла ся ў Жэ не ве Па ста ян
ным прад стаў ніц твам Бе ла ру сі пры 
ад дзя лен ні ААН. А пей заж Ган ны 
Га дзі ра вай “Ляс ное во зе ра” быў та ды 
пе ра да дзе ны ў фонд Су свет най ар га
ні за цыі ін тэ ле кту аль най улас нас ці ў 

тым го ра дзе. Мас тач ка ла дзіць пле
нэ ры, вы ста вы для лю дзей з аб ме
жа ва ны мі маг чы мас ця мі. Най больш 
па спя хо вы пра ект ся род іх — “Мир 
без границ”, у якім на роў ных су пра
цоў ні ча юць мас та кіін ва лі ды сту дыі 
“Па літ ра ра дас ці”, а так са ма пра фе
сій ныя мас та кі з Бе ла ру сі ды Ра сіі. 
Ган на Га дзі ра ва ўдзель ні чае ў між на
род ных мас тац кіх пле нэ рах у Поль

шчы, Гер ма ніі, Чар на го рыі, Ра
сіі, Укра і не. За ак тыў ны ўдзел 
у куль тур ным жыц ці поль ска га 
го ра да Хен ці ны атры ма ла па
мят ны ме даль і ўдзяч насць ад 
бур га міст ра.

Вы ста ва “Ста рон кі дзён ні
ка” зла джа на пры пад трым цы 
Мін скай га рад ской ар га ні за цыі 
“Бе ла рус кае та ва рыст ва ін ва лі
даў”, Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 
на цы я наль ных куль тур і Бе ла
рус ка га куль тур на га цэнт ра ду
хоў на га ад ра джэн ня.

Ган на Ла гун

Род ныя лю дзі на Бал ка нах
СВетапогляд

Ганна Гадзірава

Такой мастачка намалявала Плошчу Перамогі ў Мінску
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З гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 
вай ны вя до ма: не ка то рыя на се
ле ныя пунк ты Бе ла ру сі бы лі вы
зва ле ны Чыр во най ар мі яй ад во
ра гаў яшчэ во сен ню 1943 го да. 
Пры чым во і ны са мых роз ных 
на цы я наль нас цяў Са вец ка га 
Са ю за бы лі ў шэ ра гах вы зва
лі це ляў. Ва я ва ла ж уся ве лі зар
ная кра і на. Пра тое па мя та юць 
і ў Бу даКа ша лёў скім ра ё не. А 
мяс цо выя жы ха ры, ад зна ча ю чы 
па мят ныя да ты, за пра ша юць да 
ся бе ў гос ці на шчад каў тых, хто 
ў су ро вую па ру пра лі ваў сваю 
кроў (і кроў во ра гаў) за вы зва
лен не Бе ла ру сі.

Ня даў на мя не за пра сі лі ў 
гарадскі пасёлак Ува ра ві чы 
паў дзель ні чаць у вя лі кай гіс
та рыч най рэ кан струк цыі вы
зва лен ня ко ліш ня га мяс тэч ка 
пад наз вай “Да ро гай па мя ці”. 
Кі ра ваў “ва ен ны мі дзе ян ня мі” 
ля ме ма ры яль на га комп лек су, 
што ўзве дзе ны ў па мяць пра 
за гі ну лых там во і наў, а так са
ма мір ных жы ха роў, што ста лі 
бяз він ны мі ах вя ра мі вай ны, Ві
таль Мядз ве дзеў — ён кі руе ва
ен напа тры я тыч ным мотаклу
бам “Штрафбат” з Го ме ля. На 
свя та пры еха лі й сяб ры ін шых 
па доб ных клу баў з Бе ла ру сі, 
ра сій ска га СанктПе цяр бур га (у 
тым лі ку й бе ла ру сы, што там 
жы вуць).

Іні цы я ва ла та кі не звы чай
ны фар мат свят ка ван ня вы зва
лен ня Ува ра віч Лю боў Ро да ва, 
стар шы ня мяс цо вай ве тэ ран скай 
ар га ні за цыі. Калі гасцяваў у гар

пасёлку, я да ве даў ся: сын Лю бо
ві Мац ве еў ны, Анд рэй Ліў шыц, 
жы ве ця пер у Із ра і лі. Жон ка ў 
яго — з Да не цка, у сям’і га ду юц
ца Эма ды Адам. Яшчэ мне рас ка
за лі: стрыечны брат ува ра віц кай 
гра мад скай ак ты віст кі, Ула дзі мір 
Аза раў, за сна ваў у із ра іль скім 
го ра дзе Ашкелон рус ка моў ны 
тэ атр. Хоць Ула дзі мір Якаў ле
віч і па мёр год таму, а тэ атр і лі
та ра тур ны клуб там жы вуць, да 
та го ж ця пер но сяць імя гэ та га 
ўра джэн ца Бе ла ру сі. А дач ка 
ве тэ ран кі, Кла ра Клі ма ва, — на
стаў ні ца Ува ра віц кай шко лы. 
Да рэ чы, яна, як і ўсе ін шыя пе
да го гі, вуч ні ра зам з ды рэк та рам 
Аляк санд рам Кан ца вен кам ак
тыў на паў дзель ні ча лі ў ма са вых 
сцэ нах гіс та рыч най рэ кан струк
цыіпрад стаў лен ня. Быў та кі хва
лю ю чы мо мант у фі на ле дзеі. Да 
пліт па мя ці па за гі ну лых вый шлі 
з по ля бою ды за сты лі жы выя во
і ны. Ту ды ж прый шлі, хоць і хо

лад на бы ло, дзе ці з квет ка мі, бе
лы мі ша ра мі. А Ма ці ў чор ным 
адзен ні (яе ро лю вы кон ва ла Ка
ця ры на Пярш ле віч з на ша га Тэ
ат ра фальк ло ру “Ма ту лі на ха та”) 
усё ха дзі ла, пры гляд ва ла ся ў тва
ры — шу ка ла свай го сы насал
да та ся род жы вых. Але знай шла 
яго нае імя — ся род за гі ну лых. І 
ў гэ ты хва лю ю чы мо мант гу ча лі 
з ды на мі каў пра ніз лі выя сло вы: 
“Ах, вай на ты, вай на… Лі ха лец
це якое!/ Коль кі жыц цяў сплы ло 
з той кры ва вай ра кою!/ Не су
стрэць мне ця бе — па ха рон ку 
ўжо ўну кі чы та юць./ А ра ка ўсё 
ця чэ: бо па све це ж і сён ня стра
ля юць”.

На брат ніх мо гіл ках Ува
ра віч па ха ва ны во і ны роз ных 
на цы я наль нас цяў. Ме ма ры
ял — да гле джа ны, па мяць вы
зва лі це ляў ша ну юць мяс цо выя 
жы ха ры. Ся род тых, хто вы сту
паў у ча се гра ма дзян скай ак цыі, 
быў і Мі ха іл Аў дзе еў з Маск вы. 

Якут па на цы я наль нас ці, ён 
пры ехаў у Бе ла русь сам, пры вёз 
і сы на: каб яму па ка заць мес ца, 
дзе за гі нуў, па ха ва ны іх про дак
ге рой. Не звы чай ная цеп лы ня 
ў го ла се вы сту поў цы, глы бо
кая муд расць на пер шы по гляд 
прос тых слоў кра ну лі ўсіх. Са 
слязь мі на ва чах ра сі я нін шчы ра 
дзя ка ваў бе ла ру сам за тое, што 
збе ра га юць па мяць пра вай ну: 
і кі раў ніц тву ра ё на, і кі раў ні ку 
сель са ве та Ві та лю Пан ця ле ен
ку, і прос тым мес тач коў цам.

Пас ля ўра чыс тас цяў на ме
ма ры я ле ў мясцовым Доме 
культуры быў кан цэрт. Па чы
наў ся ён з лі та ра тур наму зыч
на га ды спеў на га пра ло га, які 
пад рых та ваў Тэ атр фальк ло ру 
“Ма ту лі на ха та”. По тым вы сту
па лі са ма дзей ныя ар тыс ты з Го
ме ля, з грамадскага аб’яднання 
Гомельская абласная яўрэйская 
абшчына “Ахдут”. Кіруе су
полкай Уладзімір Гершанок, а 
самадзейнасцю шмат год кіруе 
Тамара Фейгіна.

Ува ра ві чы — гарпасёлак 
шмат на цы я наль ны. З ба га ты мі 
пра цоў ны мі тра ды цы я мі, дый 
та лен таў роз ных мае ня ма ла. 
Як раз там жы ве Воль га Аў ра

мен ка — на род ная на стаў ні ца 
СССР (бы ло ка лісь та кое зван не, 
пры чым Воль га Сысоеўна ў 
тым га на ро вым спі се ідзе пад 
№ 1!), за слу жа ная на стаў ні ца 
БССР, га на ро вая гра ма дзян ка 
Бу даКа ша лёў ска га ра ё на. У яе 
ў па ру ўра чыс тас цяў на да рыў ся 
85га до вы юбі лей, дык мы пай
шлі ве тэ ран ку па він ша ваць. То 
ад пес ні “Ма ту лі на ха та”, якую 
ёй за спя ва лі, — сля зін кі па бег лі 
з удзяч ных ва чэй.

Уз ру ша на бы ла тым, што так 
год на спраў дзі ла ся ма ра яе, Лю
боў Ро да ва. Шмат він ша ван няў 
атры ма ла з на го ды 76год дзя 
вы зва лен ня Ува ра віч, у тым лі
ку з ра сій скіх га ра доў Цю ме ні, 
Уль я наў ска, Якуц ка, СанктПе
цяр бур га. Яшчэ бы лі цёп лыя 
вест кі з Із ра і ля, Літ вы, Эс то ніі 
ды ін шых кра ін — у асноў ным 
ад на шых зем ля коў, якія раз ля
це лі ся па све це. Па клон вам, Лю
боў Мац ве еў на, за ва шы доб рыя 
спра вы, за па мяць і за ўмен не 
па яд ноў ваць лю дзей у вы са ка
род ным ру ху па Да ро зе Па мя ці.

Мі ко ла Ко таў, 
фальк ла рыст, удзель нік  

гіс та рыч най рэ кан струк цыі  
“Да ро гай па мя ці”

Cемінар-прэзентацыя“новыя
выданнідляаматарскіхкалектываў
мастацкайтворчасці”прайшла
ўрэспубліканскімцэнтры
нацыянальныхкультур

Па доб ныя ім прэ зы ла дзяц ца што
год на пры кан цы ліс та па да: каб прад ста
віць вы дан ні, што з’яў ля юц ца дзя ку ю чы 
Дзярж пра гра ме “Куль ту ра Бе ла ру сі” на 
2016–2020 га ды. Сё ле та РЦНК вы даў 
дзве кніж кі: “Апра цоў кі бе ла рус кіх на
род ных пе сень: для пра фе сій ных і ама
тар скіх ка лек ты ваў мас тац кай твор час ці” 

Мі ха і ла Дры неў ска га і ““Кра і на мая, пес
ня мая”: пес ні на вер шы бе ла рус кіх паэ
таў” Яў ге на Кся не ві ча.

У за ле РЦНК ад чу ва ла ся ра дас нае 
ажыў лен не: Мі ха іл Дры неў скі, кі раў нік 
На цы я наль на га ака дэ міч на га на род на
га хо ру імя Ге на дзя Ці то ві ча, і кам па зі
тарпе сен нік Яў ген Кся не віч з’я ві лі ся на 
сцэ не ў су пра ва джэн ні ар тыс таў, якія й 
спя ва лі пес ні з іх збор ні каў. Мі ха іл Паў
ла віч быў ра зам з хо рам: ён пра цуе з ім 
больш за 50 га доў! А Яў ген Кся не віч 
вый шаў з ан самб лем “Но вы дзень” і паэ

та мі, чые вер шы на тхня лі 
яго на ства рэн не пе сень. 
Удзяч ны мі слу ха ча мі бы лі 
кі раў ні кі ва каль ных гур
тоў на род най твор час ці, 
ме та дыс ты цэнт раў на род
най твор час ці: ім но выя кні
гі — пад мо га ў пра цы.

Ма эст ра Дры неў скі пры
знаў ся, што яшчэ сту дэн там 
лю біў ра біць апра цоў кі. Тыя, 
што ўвай шлі ў збор нік, пры
зна ча ны для ха ра вых і пеў
чых ка лек ты ваў, што ўжо ма юць “свой 
го лас”, ад мет насць. Пес ні “Як пай ду я 
да ро гаю…”, “Ля цеў го луб ды над мо
рам…”, “Ой ты, груш ка мая…”, “Но чы 
мае, но чуш кі…” гос ці па чу лі ў дзі вос
ным вы кан на ні зна ка мі та га хо ру. Пес ні 
гэ тыя — не для ўве ся лен ня пуб лі кі: яны, 
па да ло ся мне, пра сяк ну ты бо лем, жаль
бою ду шы. Тым, да рэ чы, і ад мет ны бе
ла рус кі фальк лор: у ім ня шмат пе сень 
вя сё лых ды раз гуль ных. Мі ха іл Паў ла віч 
пра вёў май старклас: усім у за ле раз да лі 
пар ты ту ры, і пас ля не вя ліч кай рэ пе ты цыі 
слу ха чы ўжо туж лі ва за цяг ну лі: “Даў но ў 
той ха це не бы ла…”.

Тво ры са збор ні ка Яў ге на Кся не ві ча 
“Кра і на мая, пес ня мая” агуч ва лі ар тыс
ты на род на га ва каль наін стру мен таль на
га ан самб ля “Но вы дзень” Па ла ца куль
ту ры Бе ла рус ка га аў та за во да (Жо дзі на). 
Мы па чу лі пес ні “За ка ха ная” (верш Ана
то ля Сы са), “Ку паль ская пес ня” (верш 
Сяр гея Гра хоў ска га), “Кра і на мая” (верш 
Пі ме на Пан чан кі). Аляк сандр Ва лод чан

ка, кі раў нік фальк лор на га ан самб ля ўкра
ін скай пес ні й аб ра ду “Ват ра”, спя ваў 
“Абел іс кі” (верш Іва на Ка рэн ды), “Та
бою” (верш Ры го ра Ба ра ду лі на), “Спо
ведзь” (верш Яў ге на Пя сец ка га). Паэ ты 
Іван Ка рэн да, Яў ген Пя сец кі, Ва лян ці на 
Гі руцьРу са ке віч, Ле а ні ла Ка роль, што 
прый шлі па він ша ваць аў та ра, упер шы ню 
па чу лі пес ні на свае вер шы ды пры ем на 
бы лі ўра жа ны. У па да ру нак атры ма лі й 
сам збор нік.

Яў ген Кся не віч пры знаў ся: заў сё ды 
лю біў пі саць му зы ку на вер шы бе ла рус
кіх паэ таў. У га зе це “Звяз да” Яў ген Ан
то на віч не ка то ры час вёў руб ры ку “Пес
ню бя ры це з са бою” (пас ля та го, як не 
ста ла ра ней ша га вя ду ча га, Мі ха ся Ша
выр кі на. — Рэд.). Гэ та й пад штур хоў ва ла 
яго як кам па зі та ра пра ца ваць з вер ша мі 
на бе ла рус кай мо ве: так з’я ві ла ся ка ля 
40 пе сень. У збор ні ку ж, вы да дзе ным у 
РЦНК, іх 25. Удзяч ныя слу ха чы па жа
да лі кам па зі та ру но вых пе сень, но вых 
збор ні каў!

Ган на Лагун

кола дзён
ініцыятыВа

Ува ра ві чы па мя та юць
У гарадскім пасёлку Бу да-Ка ша лёў ска га ра ё на  
Го мель шчы ны не звы чай ным чы нам ад зна ча лі 76-ю га да ві ну 
яго вы зва лен ня ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў

Што спя ваць? Вы бі рай це!
кніжнаяпаліца

Так Маці шукае сыночка свайго...

Л. Родава праводзіць экскурсію ў школьным музейным пакоі

Міхаіл Дрынеўскі з хорам на семінары-прэзентацыі
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Што год уво сень у на шым 
рэ гі ё не — Ус ход няя Сі бір — ла
дзяц ца Дні бе ла рус кай куль ту
ры. Сё ле та яны ўклю ча лі шэ раг 
роз ных ім прэ заў, пры чым да лу
ча ны бы лі ў бе ла рус кі свя точ
ны ка ра год не толь кі су пол кі, 
твор чыя гур ты Цю мень скай аб
лас ной гра мад скай ар га ні за цыі 
“Аў та но мія Бе ла русь” (ёй кі руе 
Ма рыя Піс кун) ды Мяс цо вая 
гра мад ская ар га ні за цыя “На
цы я наль накуль тур ная аў та но
мія бе ла ру саў го ра да Та боль ска 
(стар шы ня Ула дзі мір Габ русь). 
Важ кі ўнё сак у пры го жыя, па
сяб роў ску цёп лыя дні зра бі лі й 
Ка мі тэт па спра вах на цы я наль
нас цяў воб лас ці, аб лас ны ад
дзел куль ту ры, ад мі ніст ра цыя 
Та боль ска. Мож на ска заць: вя
лі кай та ла кою спра ца ва лі ўсе 
струк ту ры, якія па яд ноў ва юць 
сі бір скіх бе ла ру саў, пра цу юць 
су поль на з імі.

У вёс цы Ер ма кі, ся ле Дзя
ся та ва ла дзі лі ся эт на гра фіч ныя 
вы ста вы прад ме таў бе ла ру саў
са ма хо даў пад наз ва мі “Тра
диции и ре мес ло” ды “В поис
ках прош ло го”. З кан цэрт най 
пра гра май у вёс цы Пля ха на ва, 
прад мес ці Цю ме ні, вы сту піў 
ся мей ны ан самбль “Спад чы
на” (кі раў ні ца На дзея Пад ка
ры та ва), а ў цю мень скім До ме 
куль ту ры “Нефтяник” — на род
ны ан самбль “Ля нок” (ім кі руе 
Клаў дзія Зу е ва). У вёс цы Ку ча
рак вы сту піў фальк лор ны гурт 
“Бе рёз ка” (кі раў нік Мі ка лай 
Саль ні каў), а кан цэрт ную пра
гра му “Отзовись, ду ша, пес ней 
звон кой!” пад рых та ва ла ў Цю
ме ні Юлія Ча ра па на ва. Да та го 
ж у вёс цы Пля ха на ва па спя хо ва 
прай шла кан цэрт наін фар ма
цый ная пра гра ма “Семья” (пад
рых та ва ла На дзея Пад ка ры та
ва). У хо дзе свя точ ных ім прэ заў 

гу ча лі бе ла рус кія пес ні, вер шы 
бе ла рус кіх паэ таў, ла дзі лі ся 
гуль ні, вік та ры ны. Га на ро вы 
ге не раль ны кон сул Бе ла ру сі 
Ула дзі мір Шуг ля су стрэў ся з 
ак ты віс та мі, сяб ра мі бе ла рус
кіх гра мад скіх су по лак, рас каз
ваў, як шмат ба ко ва раз ві ва ец ца 
су пра ца між Цю мень скай воб
лас цю й Бе ла рус сю. Пра хо дзі лі 
май старкла сы па вы ра бе ля
лекбе ра гінь “Слад кая па роч
ка” і “Со вет да лю бовь” у ча се 
вя сель най цы ры мо ніі. А май
стэр ствам дзя лі ла ся Ан ге лі на 
Пад ка ры та ва. Май старкла сы 
па вы ці нан цы з ма лы мі дзець мі 
(у вёс цы Яр) ды больш ста рэй
шы мі (у вёс цы Ям ба е ва) пра вя
ла Воль га Кус та ва.

За ключ ны га лакан цэрт 
“Су стрэ чы сяб роў” прай шоў у 
Та боль скім Па ла цы куль ту ры 
“Синтез”. Вар та на га даць, што 
ўсе бе ла ру сы лю бяць бы ваць у 

Та боль ску: там Ула дзі мір Аляк
санд ра віч Габ русь лю бую ім прэ
зу зла дзіць як мае быць. То што 
ўжо ка заць пра Дні бе ла рус кай 
куль ту ры! Пра гра му скла да
лі яны ра зам з Ма ры яй Піс кун. 
Пры ма лі нас цёп ла й сар дэч
на. Та ба ля кі пе рад кан цэр там 

удзель ні ча лі ў май старкла сах, 
раз гля да лі вы ста вы дэ ка ра
тыў напры клад но га мас тац тва, 
пад пя ва ліпры тан цоў ва лі на ад
кры тых пля цоў ках. А бе ла ру сы 
з ся ла Ара ма ша ва пад рых та ва
лі сюр прыз: дэ гус та цыю бе ла
рус кіх страў. І ўсіх ах во чых не 
прос та па драж ні лі — на кар мі лі 
смач ны мі дра ні ка мі, ха лад цом, 
сма жан ка мі, са лам… Гас цін на, 
ад усёй ду шы — пабе ла рус ку. 
Тым ча сам у фае, гля дзель най 
за ле па ста ян на гу ча ла бе ла рус
кая му зы ка, і ўрэш це ў свя точ ны 
на строй аку ну лі ся ўсе. Яшчэ на
зі ран не: пры ез джых вы ка наў цаў, 
удзель ні каў га лакан цэр та ху
цень ка раз мяс ці лі ў гас ці ні цах, 
свое ча со ва па кар мі лі, пад вез лі 
на спец аў то бу сах да мес ца па
дзеі. Ад вя лі час для рэ пе ты цый. 
Ка ра цей, гас цін насць Ула дзі мі ра 
Аляк санд ра ві ча, яго ар га ні за тар
скія здоль нас ці, аў та ры тэт за
слу гоў ва юць толь кі за хап лен ня.

Доб рая тра ды цыя ў бе ла ру
саў Цю мень шчы ны: су стра кац
ца на што га до вым свя це. У Дні 
бе ла рус кай куль ту ры пад вод зяц
ца вы ні кі го да, яны да юць маг
чы масць усім жы ха рам воб лас ці 
аку нуц ца ў на шу твор часць, блі
жэй па зна ё міц ца з бе ла ру са мі, 
ры са мі на цы я наль на га ха рак та
ру. А ёсць у на шых ду шах лю
боў да сва бо ды, жыц цё вая стой
касць, ка лі трэ ба й муж насць. 
Мы жы вем з ве рай у да бро й 
спра вяд лі васць, вы клі кі жыц цё
выя су стра ка ем з ап ты міз мам і 
гу ма рам, нас па зна юць у све це 
па шчод рас ці, да бры ні. А коль
кі ў вы сту пах гур тоў бе ла рус кіх 
твор час ці ду шы, доб ра га гус ту, 
та лен таў! Тое асаб лі ва яск ра ва 
ві даць у ча се га лакан цэр та, які 
тра ды цый на збі рае су пля мен ні
каў з роз ных ра ё наў воб лас ці. У 
Та больск пры еха лі гос ці з Ві ку

ла ва, За во да укаў ска, Ара ма ша
ва, Ішы ма, Цю ме ні.

Гра ма ду ві та лі дэ пу та ты Цю
мень скай аб лас ной і Та боль скай 
га рад ской дум Юрый Юх не віч 
і Свят ла на Жу раў лё ва, на чаль
нік ад дзе ла Ка мі тэ та па спра вах 
на цы я наль нас цяў Сяр гей Яфім
чык, Ге рой Ра сіі, лёт чык Ула дзі
мір Шар па таў. Па він ша ва лі ўсіх 
са свя там Ма рыя Піс кун ды Ула
дзі мір Габ русь. А па куль доў
жыў ся кан цэрт, над сцэ най плы
лірас цві та лі род ныя бе ла рус кія 
края ві ды, уз ні ка лі кар цін кі з 
жыц ця ў Бе ла ру сі. Пад зяч ны мі 
ліс та мі гу бер на та ра воб лас ці 
ўша на ва ны Ма рыя Піс кун і Мі
ка лай Са пе га — стар шы ня рэ гі
я наль най гра мад скай ар га ні за
цыі бе ла ру саў рэ гі ё ну.

На свя точ най ім прэ зе бліс
ку ча вы сту пі лі ан самб ль “Вя
чор кі” (кі раў ні ца Ва лян ці на 
Мі хі ен ка, за слу жа ная ра бот ні ца 
куль ту ры Ра сіі), “Ля нок” (кі раў
ні ца Клаў дзія Зу е ва, вы дат ні ца 
на род най асве ты Ра сіі, ве тэ ран 
пе да га гіч най пра цы), “Бя роз ка” 
(кі раў ні ца Свят ла на Фі лю шы
на), “Жы ві ца” (кі раў ні ца Але на 
Ан тон чан ка), “Россияночка” (кі
раў ні ца На дзея Вы чу жа ні на) ды 
“Спад чы на” (кі раў ні ца На дзея 
Пад ка ры та ва). Да рэ чы, сям’і 

Пад ка ры та вых у 2008 го дзе бы
ло пры свое на зван не “Сям’я го
да” ў го ра дзе Лан ге па се, сё ле та 
ж яна ста ла “Сям’ ёй го да Ра
сіі”. Вы сту па ла і Юлія Ча ра па
на ва, якая пра даў жае тра ды цыі 
бе ла рус кай куль ту ры ў Сі бі ры. 
На род ная муд расць га во рыць: 
дрэ ва жы ве, па куль на ім з’яў ля
юц ца ма ла дыя зя лё ныя ліс точ кі. 
Так і на род ная куль ту ра Бе ла ру
сі квіт нее, пры мна жа ец ца, па
куль яе апя ва юць ды збе ра га юць 
у звы ча ях, ра мёст вах ма ла дыя 
лю дзі. А спа да ры ня Юлія — з 
та кіх: та ле на ві тых ды пра ца ві
тых. Пом ніц ца яшчэ, як пра нік
нё на Ва лян ці на Мі хі ен ка чы та ла 
кра наль ны верш Паў ла Са ко ві ча 
“Не пра да вай це дом баць коў
скі!”. У пра гра ме паў дзель ні ча лі 
ха рэа гра фіч ны ан самбль “Нью
Брэвис” (тан ца ваў “Бе ла рус кую 
поль ку”), ан самбль “Тобольские 
жемчужины” ды ін шыя. На за
вяр шэн не га лакан цэр та вы нес
лі два сця гі — Ра сіі ды Бе ла ру сі, 
а “Спад чы на” вы ка на ла пес ню 
“Бе лая, Бе лая Русь”. І так гэ та 
ўсё кра на ла, што лю дзі ў за ле 
пла ка лі: ад ра дас ці, ад за хап лен
ня, ад пра жы ван ня дзі вос на га 
мо ман ту на ша га сяб роў ства.

Люд мі ла Бак ла на ва,  
г. Цю мень 

паініцыятывеактывістаў
беларускайдыяспары
СяргеяСтэцкевічаі
таццяныМецялёвайсёлета
ўцюменьскайвобласці
ўпершынюладзіліся
дажынкі

На шы су пля мен ні кі па ўсім 
све це ве да юць: Да жын кі ў вёс
ках Бе ла ру сі свят ка ва лі ся спрад
ве ку. Гэ та на род нае свя та хле ба
ро баў з пра даў ні мі, языч ніц кі мі 
ка ра ня мі, пра што свед чаць і яго 
аб ра ды. А ў на шым ча се тра ды
цый ныя Да жын кі на бы лі но выя 
ры сы: гэ та ўжо фес ты ва лікір
ма шы пра цаў ні коў ся ла, пра
во дзяц ца яны што год уво сень 
з 1996 го да. Свя ты Да жы нак 
спраў ля юц ца як у асоб ных гас
па дар ках кра і ны, так і ў ра ён ных, 
аб лас ных цэнт рах. Не ка то ры час 
ла дзі лі ся Рэс пуб лі кан скія Да

жын кі. На свя тах уша ноў ва юц
ца леп шыя пра цаў ні кі сель скай 
гас па дар кі, аг ра пра мыс ло ва га 
комп лек су Бе ла ру сі, вы сту па
юць роз ныя ар тыс ты, гур ты, ла
дзяц ца ін шыя ім прэ зы.

Пра та кі каш тоў ны до свед, 
вя до ма ж, ве да юць і бе ла ру сы 
Сі бі ры. А сё ле та эн ту зі яс ты вы
ра шы лі “пры жы віць” бе ла рус
кае на род нае свя та хле ба ро баў 
за Ура лам, у Цю мень скай воб
лас ці. У До ме куль ту ры вёс кі 
Но ва лы ба е ва (гэ та За во да укаў
скі ра ён) для ра бот ні каў за кры
та га ак цы я нер на га та ва рыст ва 
“То бол” ад быў ся кан цэрт “Мы 
славим руки тру до вые” — як 
ад на з ім прэ заў бе ла рус ка га 
фэс ту “Да жын кі2019”. Ар га
ні за та ры ды ўдзель ні кі кан цэр
та — гэ та ак ты віс ты Рэ гі я наль
най гра мад скай ар га ні за цыі 
“На цы я наль накуль тур ная аў
та но мія бе ла ру саў Цю мень скай 
воб лас ці”. Су пол кай кі руе Мі
ка лай Ва сі ле віч Са пе га — бе ла
рус, ура джэ нец го ра да Кры ча ва. 
Ён доб ра вя до мы ў воб лас ці як 

ге не раль ны ды рэк тар за кры
та га ак цы я нер на га та ва рыст ва 
“За во да укаў скі кам бінат бу даў
ні чых ма тэ ры я лаў”.

У свя точ най ім прэ зе паў
дзель ні ча лі ды рэк тар ЗАТ “То
бол”, за слу жа ны ра бот нік сель
скай гас па дар кі Ра сіі, дэ пу тат 
га рад ской ду мы, га на ро вы гра
ма дзя нін За во да укаў скай га рад
ской акру гі Вя ча слаў Шыш ка

наў, кі раў ніц тва Лы ба еў скай 
сель скай ад мі ніст ра цыі, сяб ры 
бе ла рус ка га та ва рыст ва. Пры
еха лі з Цю ме ні на свя та на род
ны ан самбль бе ла рус кай пес ні 
“Ля нок” ды ся мей ны ва каль ны 
ан самбль “Спад чы на”. Вя ду
чы мі пра гра мы, яе рэ жы сё ра мі 
бы лі Сяр гей Стэц ке віч (ён жа 
на мес нік Мі ка лая Са пе гі ў зга
да най бе ла рус кай су по лцы) і 

Тац ця на Ме ця лё ва — ся бар Цю
мень скай аб лас ной гра мад скай 
ар га ні за цыі “НКА Аў та но мія  
Бе ла русь ”. Му зыч ныя па да
рун кі, сло вы па дзя кі пра гу ча лі ў 
ад рас ба дай што кож на га ра бот
ні ка зга да най сель гас вы твор час
ці, кі раў ні коў усіх пад раз дзя
лен няў. А ша ноў на му Мі ка лаю 
Са пе гу ва ўра чыс тай аб ста ноў
цы бы лі ўру ча ны пад зяч ны ліст 
ад Ура да Цю мень скай воб лас ці 
(за под пі сам гу бер на та ра Аляк
санд ра Мо о ра) ды Га на ро вая 
гра ма та ад Га на ро ва га ге не раль
на га кон су ла Бе ла ру сі ў Цю ме ні 
Ула дзі мі ра Шуг лі.

Бы лі ўру ча ны так са ма па
дзяч ныя ліс ты ад Мі ка лая Са
пе гі, стар шы ні Рэ гі я наль най 
гра мад скай ар га ні за цыі “На цы
я наль накуль тур ная аў та но мія 
бе ла ру саў Цю мень скай воб лас
ці”, усім удзель ні кам і ар га ні за
та рам гэ тай ім прэ зы за ак тыў ны 
ўдзел у фес ты ва лі пра цаў ні коў 
вёс кі “Да жын кі2019”.

Га лі на Гер ма на ва,  
г. Цюмень

весткі з сібіры

упершыню!

карыСныдоСВед

Да жын кі — для сі бір скай глы бін кі

Та кія пры го жыя, цёп лыя дні
У па шы ра ным фар ма це прай шлі сё ле та Дні бе ла рус кай 

куль ту ры ў Цю мень скай воб лас ці

Марыя і Мікалай Піскуны

Марыя Падкарытава, Клаўдзія Зуева, Міхаіл Ефімовіч на свяце

Удзельнікі беларускіх Дажынак у вёсцы Новалыбаева

Мікалай Сапега
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Прад стаў ні кі са мых роз ных 
на ро даў жы вуць на крым скай 
зям лі. А якіх? Без умоў на, чы та
чы “Го ла су Ра дзі мы” без роз ду
маў ска жуць пра бе ла ру саў (бо й 
мы пра іх пі шам), рус кіх, укра
ін цаў. Ня даў на ў до пі се ў рэ дак
цыю Дзі на Шаў чэн ка па ве да
мі ла, што на паў вост ра ве ёсць 
Дзярж ка мі тэт па спра вах між
на цы я наль ных ад но сін і дэ пар
та ва ных гра ма дзян Рэс пуб лі кі 
Крым. Там дзей ні ча юць рэ гі я
наль ныя на цы я наль накуль тур
ныя аў та но міі азер бай джан цаў, 
ар мян, асе цін, бал гар, бе ла ру
саў, грэ каў, нем цаў, ка ра і маў, 
крым ча коў, чэ хаў, укра ін цаў, 
яў рэ яў. І кож ны з на ро даў пры
ўно сіць свой ка ла рыт у шмат на
цы я наль нае жыц цё.

Мы ж яшчэ пры тым удак
лад нім: га лоў ныя кі рун кі ў дзей
нас ці на цы я наль ных су по лак у 
не ма лой сту пе ні вы зна ча юц ца 
ты мі асо ба мі, што іх уз на чаль
ва юць. Гэ та зна чыць: па пя рэд
нім жыц цё вым до све дам, ця пе
раш нім “век та рам са цы яль на га 
ру ху” лі да раў, а так са ма й све та

по гля дам ін шых ак ты віс таў, што 
ўклад ва юць свае сі лы ў гра мад
скую дзей насць.

Яск ра вы прык лад та му — 
з Го мель шчы ны ро дам, жур
на ліст ка па аду ка цыі, дач ка 
фран та ві ка Дзі на Шаў чэн ка. 
Усе гэ тыя вы зна чэн ні зла джа на 
“пра цу юць” у яе крым скім лё
се, ні бы ней кія ня бач ныя спру
жын кі, скі роў ва ю чы вя лі кую 
жыц цё вую энер гію та ле на ві
тай асо бы ў пэў нае рэ чы шча. 
Маг чы ма, не ўсе ве да юць, але 
ства ра ла спа да ры ня Дзі на ў Еў
па то рыі гра мад скую су пол ку 
“Крым — Бе ла русь” ме на ві та з 
ве тэ ра на мі Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, якія вы зва ля лі Бе ла русь 
ад ня мец кафа шысц кіх за хоп
ні каў. Ну а хто та кія фран та ві
кі — дзяў чын кай яшчэ ве да ла, 
з дзя цін ства. Яна ж 19 га доў та
му рас па ча ла вы дан не ча со пі са 
“Крым — Бе ла русь”: спра ца
ва ла “жур на лісц кая спру жын
ка”. Та ды жыц цё выя, ся мей ныя 
аб ста ві ны крым скай бе ла рус кі 
скла лі ся так, што да во дзі ла ся ёй 
жыць, як ка жуць, на два га ра ды: 
па між Еў па то ры яй і Го ме лем. 
І вось гэт кім чы нам, праз па
яд наль ны пра цяж нік злу ча ныя 
сло вы мож на ўспры маць і як 
над піс на ва го не. Як наз ву цяг ні

ка ў чы гу нач ным рас кла дзе, што 
“злу чае” два яе да мы… Ча со піс 
ня ма ла па спры яў дру жа люб
ным ста сун кам па між людзь мі, 
ар га ні за цы я мі дзвюх рэс пуб лік. 
Ця пер, па ве да мі ла ка ле га, рых
ту ец ца но вы яго вы пуск: на пер
шы квар тал 2020 го да.

Пра тое, што гра мад ская 
пра ца спа да ры ні Дзі ны з ве тэ
ра на мі раз гар ну ла ся ў тыя га ды 
на леж ным чы нам, свед чыць та
кі факт: па за пра шэн ні Прэ зі
дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу
ка шэн кі гру па ве тэ ра наў су пол кі 
“Крым — Бе ла русь” з 2 па 4 лі
пе ня 2007 го да паў дзель ні чала ў 
свя точ ных ім прэ зах, пры све ча
ных 63й га да ві не Вы зва лен ня. 
Ве тэ ра ны на ве да лі гіс та рыч ныя 
мяс ці ны Мін ска, Кур ган Сла вы, 
ме ма ры ял “Ха тынь”, гіс та рыч
накуль тур ны комп лекс “Лі нія 
Ста лі на” пад Мінск ам, бы лі на 
свя точ ным па ра дзе ў бе ла рус кай 
ста лі цы. У ча се той па мят най 
па езд кі ў Бе ла русь жур на ліст ка 
Дзі на Шаў чэн ка зра бі ла шмат 
ці ка вых рэ парт аж ных здым каў, 
пры чым доб рай фо та тэх ні кай.

І вось яна 
не па рыў ная, за
ка на мер ная “лі
нія лё су”! Як
раз тыя здым кі з 
Баць каў шчы ны, 
з ве тэ ра на мі, якія 
вы зва ля лі Бе ла
русь (пры нес лі 
з са бою свя та на 
аку па ва ныя во
ра гам тэ ры то рыі) 
за ста юц ца вель
мі ак ту аль ны
мі й сён ня, ка лі 
кра і на ад зна чы ла 
75год дзе Вы зва
лен ня. Здым кі 
й скла лі асно
ву фо та вы ста вы 
Дзі ны Шаў чэн кі 

“Крым — Бе ла русь”, пры све ча
най юбі лею. Раз гар ну ла ся экс па
зі цыя ў Крым скай рэс пуб лі кан
скай уні вер саль най на ву ко вай 
біб лі я тэ цы імя Іва на Фран ка.

Пра тое, як у ся рэ дзі не ліс
та па да ў Сім фе ро па лі пра хо
дзі ла ўра чыс тае ад крыц цё фо
та вы ста вы, зня ты ві дэа фільм 
(аў та ры: Ва лян ці на Лаў рэн ка 
ды Аляк сей Глад коў) — яго 
мож на па гля дзець на ін тэр нэт
пар та ле “Евпаторийское вре мя” 
http://evpatorіatіme.com. Гас
ця мі на вер ні са жы бы лі прад

стаў ні кі ўла ды, гра мад скас ці, 
ду ха вен ства Кры ма, ак ты віс ты 
роз ных на цы я наль накуль тур
ных аў та но мій ды та ва рыст ваў 
паў вост ра ва, чы та чы біб лі я тэ кі. 
Фо та пра ект, да рэ чы, пра хо дзіць 
пад па тра на там Мін куль ту ры 
Рэс пуб лі кі Крым, пры пад трым
цы ка мі тэ та Дзярж са ве та РК па 
між на цы я наль ных ад но сі нах і 
на род най дып ла ма тыі. Стар шы
ня ка мі тэ та Юрый Гем пель на 
ад крыц ці вы ста вы га ва рыў пра 
Дзі ну Ры го раў ну як ча ла ве ка з 
ак тыў най жыц цё вай па зі цы яй. 
Та му доб ра ве да юць яе не толь
кі ў Еў па то рыі — ва ўсім Кры ме.

Сваю ка ле гу з пер са наль
най фо та вы ста вай па він ша ва лі 
кі раў ні кі гра мад скіх су по лак: 
рэ гі я наль най На цы я наль на
куль тур най аў та но міі “Бе ла
ру сы Кры ма” Ра ман Чаг ры нец 
ды Укра ін скай гра ма ды Кры ма 
Анас та сія Грыд чы на. Ці ка вы 
мо мант: у ча се ўра чыс тас ці спа
да ры ня Дзі на, бач на ў ві дэа філь
ме, штось ці до рыць па жы лой 
жан чы не. “Я ўво гу ле па да рун кі 
люб лю ра біць! — па тлу ма чы
ла зям ляч ка ў пісь ме ў рэ дак
цыю. — На гэ ты раз адо рваю 
Але ну Кі ры ен ку, ста рэй шую 
сяб роў кубе ла рус ку, якая на
ра дзі ла ся ў 1934 го дзе ў вёс цы 
Гу та Клі ма віц ка га ра ё на Ма гі
лёў шчы ны. Але на Яў ме наў на, 
ве даю, даў но ма рыць мець на
цы я наль ны бе ла рус кі кас цюм. 
Яна ж ак ты віст ка ды яс па ры! Я 
па да ры ла ёй тка ні ны на су кен
ку, фар тух і на цёп лую світ ку. А 
світ ка спа да ры ні Але не па трэб
на, бо як ла дзіць дзе свае ім прэ
зы Се ва сто паль ская бе ла рус кая 
су пол ка “Зем ля кі”, то яна ві тае 

гас цей ка ля бе ла рус ка га ста ла 
з су ве ні ра мі, вы шыў ка мі, рас
каз вае ці каў ным пра бе ла рус кія 
звы чаі, аб ра ды. Да рэ чы, мне на 
вер ні са жы Але на Яў ме наў на 
па да ры ла — тое бач на і ў філь
ме — пры го жыя хры зан тэ мы, 
якія са ма вы рас ці ла”.

Ін шым гас цям Дзі на Шаў
чэн ка ўру ча ла ну ма ры куль
тур наасвет ніц ка га ча со пі са 
“Крым — Бе ла русь”. Да рэ чы, на 
ўра чыс тас ці зга да лі: ка лі пра ект 
рас па чы наў ся, то яна як га лоў
ны рэ дак тар атры ма ла бла га сла
вен не ад міт ра па лі та Сім фе ро
паль ска га і Крым ска га Ла за ра 
на па спя хо вае раз віц цё ча со
пі са. А на гэ ты раз про та і е рэй 
Аляк сандр Ала шын, клі рык ка
фед раль на га са бо ра Аляк санд
ра Не ўска га, пе ра даў Дзі не Ры
го раў не най леп шыя па жа дан ні 
ды па мят ны па да ру нак ад міт
ра па лі та: аб раз свя то га Лу кі. У 
свя то га, да рэ чы, ро да выя ка ра ні 
бы лі з Бе ла ру сі: з вёс кі Яся нец, 
што ця пер у Ба ра на віц кім ра ё не.

Аў та рку фо та вы ста вы па
він ша ва лі Аляк сандр Шам рук 
(пал коў нік, ак ты віст су пол
кі “Бе ла ру сы Кры ма”, Ха лідзя 
Ахме джа ка ва (кі руе Між на цы
я наль ным цэнт рам куль ту ры й 
твор час ці “Жан чы ны Кры ма”), 
Аляк сандр Сан дры гай ла (на
мес нік стар шы ні бе ла рус кай су
пол кі “Зем ля кі” з Сім фе ро па ля), 
Люд мі ла Ай зенш тэйн і Та ма ра 
Пу халь ская (сяб ры праў лен ня 
су пол кі “Бе ла ру сы Кры ма”), 
Ві таль Бар то хаў (кі раў нік бе
ла рус кай су пол кі “Сяб ры на” з 
Алуш ты) ды мно гія ін шыя. Ка
ла рыт най гос цяй ім прэ зы бы ла 
Алі феха нум Яш лаў ская з Еў па
то рыі: кан ды дат са цы я ла гіч ных 
на вук, за ха валь ні ца ста ра жыт

на га ма нас ты ра “Текие дерви
шей” — адзі на га, які за ха ваў ся 
ў Еў ро пе.

Уво гу ле ж у ім прэ зе пе ра ва
жаў бе ла рус кі склад нік. Вер шы 
пра лю боў да Баць каў шчы ны, 
пры го жыя па чуц ці пра чы та лі 
бе ла рус кі па эт Ігар Кла соў скі 
(ся бар праў лен ня су пол кі “Бе
ла ру сы Кры ма”), Мі ха іл Крас
ні каў з Бах чы са раю, Га лі на Ба
ра на ва з Сак. Пры го жыя пес ні 
спя ва лі ар тыс ты з гур тоў “По
ющие серд ца” (кі раў нік Аляк
сандр Ду да раў, Цэнтр эст рад
на га мас тац тва, Сім фе ро паль) 
і “Род ныя на пе вы” (кі раў ні
ца Воль га Ру дэн ка, на мес ні ца 
стар шы ні аў та но міі “Бе ла ру сы 
Кры ма”, са ліст Ула дзі мір Ці та
вец).

Гос ці фо та вы ста вы паў
дзель ні ча лі ў скла дан ні “Бу ке та 
па мя ці”, згад ва ю чы за гі ну лых у 
Вя лі кай Ай чын най вай не. Тыя 
квет кі Дзі на Шаў чэн ка пе ра да
ла по тым у ка фед раль ны са бор 
Аляк санд ра Не ўска га. За кон
чыў ся бе ла рус кі вер ні саж — за 
агуль ным ста лом, з ча я ван нем 
ды ад мет ным час та ван нем. Сто 
дра ні каў для гас цей фо та вы ста
вы да слаў у па да ру нак даў ні ся
бар су пол кі “Крым — Бе ла русь”, 
ды рэк тар еў па та рый ска га са на
то рыя “ОренКрым” Ана толь 
Арыс таў. Які, да рэ чы, заў сё ды 
пад трым лі вае пра вя дзен не ім
прэ заў з удзе лам ве тэ ра наў. Ме
на ві та ў той здраў ні цы 2 кра са
ві ка, у Дзень яд нан ня на ро даў 
Бе ла ру сі ды Ра сіі, упер шы ню 
ад кры ла ся, прай шла па спя хо вае 
гра мад скае вы пра ба ван не фо та
вы ста ва Дзі ны Шаў чэн кі. То, 
бу дзем спа дзя вац ца, і сім фе ро
паль скі яе ад рас — не апош ні.

Іван Жда но віч 

Сваё мес ца ў крым скай су поль нас ці
Стар шы ня мяс цо вай бе ла рус кай на цы я наль на-куль тур най аў та но міі “Крым — Бе ла русь” 

го ра да Еў па то рыі Дзі на Шаў чэн ка прэ зен та ва ла ў Сім фе ро па лі сваю фо та вы ста ву, 
пры све ча ную 75-год дзю вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў

У Дзіны Шаўчэнкі — вялікае кола сяброў, яны прыйшлі на фотавернісаж

Абмен падарункамі з зямлячкай Аленай Яўменаўнай

У падарунак Дзіне Шаўчэнцы 
ад мітрапаліта Сім фе ро паль ска га 

і Крым ска га Ла за ра ікону святога Лукі 
перадае пратаіерэй Аляксандр Алашын

Да рэ чы. На па чат ку ліс та па да ў крым скім Пар ла мен це бы ла 
ўра чыс тая цы ры мо нія ўзна га ро джан ня прад стаў ні коў ды яс пар, 
пры мер ка ва ная да Дня на род на га адзін ства. За знач ны аса біс ты 
ўнё сак у ад ра джэн не й раз віц цё бе ла рус кай на цы я наль най куль
ту ры ў Рэс пуб лі цы Крым, плён ную гра мад скую дзей насць, доб
ра сум лен ную пра цу й вы со кі пра фе сі я на лізм ад зна ча ны ся род 
ін шых гра ма тай, па дзя ка мі стар шы ні Дзярж са ве та РК Ула дзі мі ра 
Кан стан ці на ва тры ак ты віс ты Рэ гі я наль най на цы я наль накуль
тур най аў та но міі “Бе ла ру сы Кры ма”. Гэ та на стаў ні ца Воль га 
Ру дэн ка (ро дам з вёс кі Пе ні ца Ка лін ка віц ка га ра ё на Го мель шчы
ны), ін жы нер Аляк сандр Сан дры гай ла (на ра дзіў ся ў 1952 го дзе 
ў вёс цы Вы со кі Ба рок Крас на поль ска га ра ё на Ма гі лёў шчы ны) і 
жур на ліст ка Дзі на Шаў чэн ка (на ра дзі ла ся ў вёс цы Рыж коў Бра
гін ска га ра ё на Го мель шчы ны ў сям’і на стаў ні каў).

Він шу ем, сяб ры! Плё ну вам у да лей шай пра цы на ка рысць 
Баць каў шчы ны!
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
— Ка лі  вы  ўпер шы ню  па бы

ва лі ў Сер біі, якія ўра жан ні пры
вез лі?

— Перш чым ад ка заць на ва шае 
пы тан не, на га даю: раз віц цю серб
скай мо вы, лі та ра ту ры, куль ту ры 
да па ма гае па спя хо вая шмат га до вая 
дзей насць Між на род на га сла віс тыч
на га цэнт ра фі ла ла гіч на га фа куль тэ
та Бялг рад ска га ўні вер сі тэ та. Гэ ты 
цэнтр ка ля паў ста год дзя ла дзіць се
мі на ры для на ву коў цаў з уся го све ту, 
якія вы ву ча юць серб скую мо ву. Се мі
нар уклю чае лек цыі, эк скур сіі па му
зе ях, ма нас ты рах, сла ву тас цях Сер біі. 
Вель мі ка рыс ныя се мі на ры! Вось і я 
ў жніў ні 1999га за пос пе хі ў ву чо бе 
атры маў сты пен дыю для ўдзе лу ў се
мі на ры. Што да па езд кі, то ця пер ёсць 
пра мы авія рэйс Мінск — Бялг рад, што
тыд нё ва па не каль кі ра зоў, і гэ та вель мі 
па ляг чае кан так ты на шых на ро даў, кра
ін. Але та кая зруч насць уста ля ва ла ся з 
2014 го да, ра ней жа з Мін ска да во дзі ла ся 
ехаць з пе ра сад кай на цяг ні ку ці са ма лё
та мі. Я вы браў шлях на цяг ні ку да Са
фіі, по тым з Са фіі ў Бялг рад. Па мя таю, 
у Бялг ра дзе яшчэ бы лі бач ныя страш ныя 
сля ды ад бам бар дзі ро вак НА ТА. І тым 
я быў вель мі ўзру ша ны: спус та шэн не, 
друз, на ступ ствы ва ен ных дзеянняў… З 
ін ша га бо ку, я за хап ляў ся муж нас цю й 
сі лай ду ху серб ска га на ро да, які зма га ец
ца су праць моц на га су пер ні ка, да та го ж 
за хоў вае ба дзё расць, ап ты мізм. І, вя до
ма ж, па да ба юц ца мне серб скія пры ро да, 
вёс кі ва шы, раў ні ны й го ры, ма нас ты ры 
й крэ пас ці. А так са ма смач ныя серб скія 
стра вы ў ка фэ, бу лач ных і мяс ных кра
мах.

— Вы аба ра ні лі кан ды дац кую ды
сер та цыю на мо ва знаў чую тэ му: “Суб
стан тыў ныя  зме ны  ў  серб скай мо ве: 
сін тэз сло ва фор маў”. Паз ней вы да лі і 
ма на гра фію. Тэ ма спе цы фіч ная, да во
лі вуз кая. Вы яе са мі аб ра лі? Ці ка ва, 
які роз га лас атры ма лі да сле да ван ні ў 
на ву ко вым све це?

— Тэ му аб раў сам, бо ха цеў сіс тэ ма
ты за ваць ве ды, па ка заць пры ваб насць і 
пры га жосць серб скай мо вы, да сле ду ю
чы асаб лі вас ці яе на зоў ні каў, пра ві лы 
па бу до вы іх фор маў. Пра ца бы ла над
звы чай ці ка вая, у ча се яе мне вель мі 
пры да лі ся слуш ныя па ра ды на ву ко ва
га кі раў ні ка Ба ры са Нор ма на. Мне па
шчас ці ла су стрэц ца, пра кан суль та вац ца 
з вя до мы мі серб скі мі на ву коў ца мі: пра
фе са рам Прэд ра гам Пі пэ рам і Душ кам 
Ві та сам. Іх раз ва гі, па ра ды, пра па но вы 
бы лі не ацэн ныя для мя не. І, са праў ды, 
паз ней я пад рых та ваў і ма на гра фію. 
Кні га, што мя не ра дуе, атры ма ла вы со
кую ацэн ку ка лег у Бе ла ру сі ды Ра сіі, а 
так са ма, што вель мі важ на для мя не, у 
Сер біі — там на ват дзве рэ цэн зіі бы лі 
апуб лі ка ва ныя ў на ву ко вых ча со пі сах.

— Коль кі  ча су  вы жы лі  ў Сер біі? 
Якія ўра жан ні ад на шых лю дзей? Што 
ад зна чы це з моц ных і сла бых ба коў? 
Якое бы ло стаў лен не сер баў да вас?

— Жыў я тут больш за тры га ды. 
Спра ба ваў як ма га больш зна ё міц ца з 
людзь мі, каб паў ней ад чуць, па ба чыць, 
зра зу мець жы ха роў ва шай цу доў най 
кра і ны. Усю ды су стра каў вет лі вы пры
ём, гас па да ры вы ка за лі мне сваю гас
цін насць і цеп лы ню. Я пе ра ка наў ся, што 
сер бы — вель мі па зі тыў ныя й муж ныя 
лю дзі, да та го ж і шчод рыя. А не да хо пы? 
У не ка то рых лю дзей, не ва ўсіх, за ўва
жаў ча сам не ка то рую ня дбай насць, ня
ўваж лі васць. Вось гля дзі це: на Пло шчы 
Рэс пуб лі кі ў Бялг ра дзе ста іць пом нік 
Бра ні сла ву Ну шы чу. Вя лі кі дра ма тур г 
прад стаў ле ны як джэнтль мен у па лі то, 
ка пе лю шы і з кі ем. Але ж ад кія — толь
кі част ка яго ў ру цэ. У са мым цэнт ры 
ста лі цы та кая дра бя за кі да ец ца ў во чы. 
А з ін ша га бо ку, ду маю, гэ та, мо жа, свед

чыць, што лю дзі тут жы вуць спа кой
на, не заў сё ды зна хо дзяц ца пад ціс кам, 
не хва лю юц ца зза дро бя зяў. Бо вы зва
лен не ад стрэ су — вя лі кі скарб. Асаб лі
ва ў ва шай кра і не, дзе ня ма ды не бу дзе, 
му сіць, поў най бяс пе кі ў най блі жэй шыя 
га ды. У мя не так са ма та кое ўра жан не, 
што сер бы — доб рыя май стрыбу даў ні
кі, яны ўме юць пра ца ваць доб ра, да таго 
ж да во лі хут ка.

— У Сер біі  Вы  бы лі  ў  ста ту се  за
меж на га на стаў ні ка, вы кла да лі бе ла
рус кую  і  рус кую  мо вы  на  філ фа ку  ў 
Бялг рад скім уні вер сі тэ це. Ці ка ва бы
ло пра ца ваць? Ме лі  серб скія  сту дэн
ты да ва шых за ня ткаў ін та рэс?

— Ці ка васць да рус кай мо вы бы ла 
вя лі кая. У нас заў сё ды бы ло не каль
кі груп рус кай мо вы ў якас ці га лоў на
га прад ме та, рус кай мо вы як дру гой і 
як трэ цяй. На ват да вя ло ся аб ме жа ваць 
пры ём. Хоць да бе ла рус кай мо вы ці ка
вас ці бы ло знач на менш, ды ўсё ж уда
ло ся за рэ гіст ра ваць гру пу па вы ву чэн ні 
яе ў якас ці дру гой спе цыяль нас ці. А з 

2017га го да бе ла рус кую лі та ра ту ру па
ча ла вы кла даць Свят ла на Га ляк. Што да 
серб скіх сту дэн таў, то яны ў прын цы
пе па доб ныя да бе ла рус кіх і ра сій скіх. 
Ёсць та ле на ві тыя, ёсць і гуль та я ва тыя. 
У Сер біі я меў маг чы масць на зі раць, 
што сту дэн ты вель мі па ва жа юць аду
ка цыю як сіс тэ му, сва іх вы клад чы каў, 
па ва жа юць са мі ве ды.

— Мо жа це  па раў наць  ста но ві
шча сту дэн таў, ма ла дых спе цы я ліс
таў у Бе ла ру сі ды ў Сер біі?

— Яно па доб нае: у Бе ла ру сі ёсць 
бяс плат ная (бюд жэт ная) аду ка цыя і 
ёсць плат ная — гэ так са ма і ў Сер біі. 
У 2017м у Бе ла ру сі 58 ты сяч сту
дэн таў па сту пі лі на ву чац ца плат на, 
і толь кі 27 ты сяч — “на бюд жэт”. 
У 2018м пер шых па сту пі ла 50 ты
сяч, дру гіх — 26 ты сяч. На коль кі 
мне вя до ма, на серб скіх фа куль
тэ тах што год ёсць маг чы масць 
пе рай сці на бюд жэт для тых, хто 
доб ра ву чыц ца — і ву чо ба, та
кім чы нам, бяс плат ная для тых, 
хто мае больш вы со кія ся рэд нія 
ад зна кі. Мяр кую, та кі па ды ход 

вар та бы ло б апра ба ваць і ў Бе ла ру сі. 
Бо ў нас, ка лі нех та ўступ ныя эк за ме
ны здаў і па сту піў на бюд жэт, то на ват 
ма ю чы ніз кія, але ста ноў чыя ад зна кі 
(ад 4 да 10) у на ступ ныя га ды ён бу дзе 
за ста вац ца на бюд жэ це. Праў да, у нас 
ёсць і та кое: аба вяз ко вае раз мер ка ван не 
бюд жэт ні каў. Яны па він ны пэў ны час 
ад пра ца ваць там, ку ды іх раз мяр ку
юць — і тым са мым “спла ціць доўг” 
дзяр жа ве за бяс плат ную аду ка цыю. 
Што да “плат ных” сту дэн таў, то яны 
аплач ва юць ву чо бу што год, на ват ка лі 
атрым лі ва юць вы со кія ад зна кі.

— Вы пе ра кла да лі про зу вя до мых 
бе ла рус кіх  пісь мен ні каў  на  серб скую 
мо ву  ды  пуб лі ка ва лі  ў  серб скіх  лі та
ра тур ных ча со пі сах. Па ча лі пра ект па 
пе ра кла дзе са сту дэн та мі  з Бялг ра да, 
якія  так са ма  пе ра кла да лі  ка рот кія 
апа вя дан ні. Ці скла да на гэ та: пуб лі ка
ваць пе ра кла ды з бе ла рус кай (рус кай) 
мо вы ў Сер біі ды на ад ва рот?

— На бе ла рус кай і серб скай лі та ра
тур най сцэ не пра цу юць прад стаў ні кі як 
ма ла до га, так і ста рэй ша га па ка лен няў, 

мае ці ка выя на быт кі як у Бе ла ру сі, так і 
ў Сер біі лі та ра ту ра для дзя цей. Што да 
пуб лі ка цыі пе ра кла даў, то, у прын цы пе, 
у пе ры я дыч ных вы дан нях пе ра кла ды 
ма юць сваё мес ца. Пуб лі ка ваць кні гі — 
скла да на: пісь мен ні кі на шы не на столь
кі доб ра вя до мыя ў ін шых кра і нах, каб 
раз ліч ваць на ка мер цый ны пос пех. Мо
жа, хі ба што, рэ лі гій ная лі та ра ту ра, вы
да дзе ная пры пад трым цы царк вы, больш 
пра да ец ца.

— Вы ця пер вы кла да е це серб скую 
мо ву  на  фі ла ла гіч ным  фа куль тэ це 
БДУ.  Ці  ёсць  ці ка васць  да  серб скай 
мо вы, лі та ра ту ры, куль ту ры ся род бе
ла рус кіх сту дэн таў?

— З 1997 го да сту дэн ты па сту па юць 
на серб скую фі ла ло гію як га лоў ную — 
кож ны трэ ці год. Звы чай на ёсць ін та рэс, 
гру па на ліч вае ка ля 12 сту дэн таў. Яны 
з за да валь нен нем вы ву ча юць гіс то рыю 
і фальк лор, ста ра жыт ную ды су час ную 
лі та ра ту ру, гра ма ты ку, сты ліс ты ку серб
скай мо вы.

— Калі  бываеце  ў Сер біі, што  на
вед ва е це?  Ку ды  па да ба ец ца  пай сці  з 
сяб ра мі? Ці ёсць у вас лю бі мы го рад? 
Ці лю бі це серб скую кух ню?

— У Сер біі най больш люб лю пры ро
ду: пар кі, ля сы, го ры, азё ры, рэ кі. Я жыў 
толь кі ў Бялг ра дзе, на ве даў Ніш, Кра гу
е вац, Ары ле, Ча чак, Ужы цэ, Сме дзе ра
ва, Та по лу, Зла ці бор, Ча е ты ну, Тршыч. У 
кож ным го ра дзе зна хо джу неш та ці ка вае, 
не звы чай нае. Най больш спа да баў ся мне 
Но выСад: ён мае ўсё не аб ход нае для 
жыц ця, але не та кі шчыль на за се ле ны, 
не мі тус лі вы, як Бялг рад. І па бу да ва ны “ў 
ча ла ве чым маш та бе”. Ка лі пры яз джаю ў 
Но выСад, то ста ра юся на ве даць і Срэм
скіКар лаў цы. Гэ ты го рад мае асаб лі вы 
шарм: там ад чу ва еш во дар даў ні ны, там 
ся рэд ня веч ныя га рад скія да мы, цэрк вы, 
ву лі цы з ці ка вай ар хі тэк ту рай. Там, пом
ніц ца, я ся дзеў у рэ ста ра не “Ду най”, по
бач з чы гу нач най лі ні яй на бе ра зе рэч кі. У 
ме ню бы лі смач ныя стра вы з ры бы: аку ня, 
кар па, фа рэ лі, скумб рыі. З серб скай кух
ні па да ба юц ца мне яшчэ кай мак (стра ва, 
якая на гад вае і гус тыя вярш кі, і све жае да
маш няе сме тан ко вае мас ла), суп з ця ля ці
ны, фар шы ра ва ны пе рац і фа со ля.

Гу та ры ла Да яна Ла за ра віч

Серб скія ўра жан ні Мі кі ты Су прун чу ка

Ад  рэ дак цыі. Чы та чы “Го ла су Ра дзі
мы”, пэў на ж, чу лі пра Да яну Ла за ра віч 
(серб. Даjана Лазаревиħ), сяб роў ку Бе ла
ру сі з Сер біі. На ра дзі ла ся ў го ра дзе Ша
бац, ву чы ла ся ў Бялг рад скім уні версі тэ це. 
Там і па ча ла вы ву чаць бе ла рус кую мо
ву. Ма гіс тар ская пра ца ў яе бы ла та кая: 
“Біб лі яг ра фія пе ра кла даў з серб скай на 
бе ла рус кую і з бе ла рус кай на серб скую 
мо ву”. Ця пер ма ла дая пісь мен ні ца ўжо —  

аў тар трох збор ні каў паэ зіі, ад на го ра ма на. Плён на пра цуе і як 
пе ра клад чы ца. У пры ват нас ці, мы пі са лі, што Да яна пе ра ства
ры ла на род ную ёй мо ву зна ка мі ты збор нік Мак сі ма Баг да но
ві ча “Вя нок” (“Дзя куй, Да яна!” — ГР, 26.07.2017).

Сё ле та ж Да яна вый шла на кан такт з “ГР” — па пад каз цы 
паэ та Сяр гея Па нізь ні ка, вер шы яко га пе ра кла дае. Па дзя ка ва ла 
за на тат ку “Пі мен Пан чан ка ў Сер біі”: пад руб ры кай “Дыя лог 
куль тур” мы пі са лі, што но выя пе ра кла ды вер шаў бе ла рус ка га 
кла сі ка дзя ку ю чы Да яне вый шлі ў серб скім лі та ра тур намас
тац кім ча со пі се “Мас ты” (ГР, 16.05.2019). Па ве да мі ла, што ў 
яе заў сё ды шмат на він. Пра па на ва ла імі дзя ліц ца, бо на сай це 
“Го ла су Ра дзі мы” “шмат ча го ці ка ва га ад шу ка ла”. І рас ка за
ла, у пры ват нас ці, што ў ліс та па дзе 
2018га ства ры ла ста рон ку на серб
скай Ві кі педыі — бія гра фію пра фе
са ра Іва на Ча ро ты. Гэ та, на га да ем, 
вя до мы сла віст, док тар фі ла ла гіч ных 
на вук, за меж ны член Серб скай ака
дэ міі на вук. А по тым яшчэ й 10 ста
ро нак на 10 мо вах за меж ных кра ін. 
“Гэ тая ж ста рон ка бы ла ўдас ка на ле
на ў плы ні пра ек та Уні вер сі тэц кай 
біб лі я тэ кі “Свeтазар Мар ка віч” у 
Бялг ра дзе (сту дзеньлю ты 2019 г.), — 
тлу ма чыць Да яна. — Ка неш не ж, па

да дзе ны ня поў ны спіс кніг па ва жа на га мною ча ла ве ка, бо Іван 
Ча ро та — аў тар і пе ра клад чык амаль сот ні кніг. А “Ві кіста
рон ка” — кі раў ніц тва толь кі для маг чы мых да лей шых да сле
да ван няў. Ка лі ство ра на бы ла ста рон ка пасерб ску, то я па ча ла 
су пра цу з за меж ны мі “ві кі педыс та мі”. Ця пер бія гра фія Іва на 
Ча ро ты да ступ ная на бе ла рус кай, рус кай, укра ін скай, бас ній
скай, серб скай, ка та лон скай, анг лій скай, іс пан скай, эс пе ран та, 
хар вац кай ды італь ян скай мовах, бу дзе на ня мец кай, поль скай. 
Хоць ін тэр нэтфе но мен “Ві кі пе дыя” не па зна ча ны ў якас ці 
кры ніц ін фар ма цыі ў на ву ко вай, пра фе сій най і се мі нар скай 
пра цы, ён вель мі па пу ляр ны ся род ка рыс таль ні каў ін тэр нэ ту, 
якія шу ка юць хут кую ін фар ма цыю. І ён мо жа да па маг чы нам 
у по шу ках больш на дзей ных кры ніц ін фар ма цыі”.

Яшчэ ад ной на ві ною быў вы хад у серб скім ча со пі се 
“Knjizevni pregled” (“Лі та ра тур ны агляд”) ін тэр в’ю Да яны 
Ла за ра віч з Мі кі там Су прун чу ком. “Пра фе сар Су прун чук 
для мя не важ ны та му, што ён мя не на ву чаў бе ла рус кай мо
ве на філ фа ку ў Бялг ра дзе (2012–2014), — удак лад няе Да
яна. — Дзя ку ю чы яму я па лю бі ла бе ла рус кую мо ву, і гэ та ён 
мне па ра іў пі саць пра фе са ру Іва ну Ча ро ту пра сваё жа дан не 
пе ра кла даць”. Пе ра каз ва ю чы з боль ша га, пра што ін тэр в’ю, 
Да яна зга да ла, што “Мі кі та Су прун чук ча сам су пра цоў ні чае 

з “Лі та ра тур ным агля дам” у Бялг
ра дзе: там на дру ка ва лі не каль кі яго 
пе ра кла даў бе ла рус кіх кла сі каў на 
серб скую мо ву.

Да яна да сла ла нам фо та зды мак 
Мі кі ты Су прун чу ка, ПДФку ча со пі
са з ін тэр в’ю. Мы ж пра па на ва лі ёй 
са мой зра біць пе ра клад, да пра ца ваць 
ін тэр в’ю з улі кам на шай аў ды то рыі. 
У хут кім ча се пе ра клад атры ма лі. Ця
пер — пра па ну ем ува зе чы та чоў.

Спа дзя ем ся на да лей шую су пра
цу, ша ноў ная Да яна!

Інтэрв’ю ў часопісе “Knjizevni pregled”
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Ле ген дар ны са ма лёт У2, паз ней пе
рай ме на ва ны ў са ма лёт По2, вы на пэў на 
ка ліне будзь ба чы лі, хай са бе і ў кі на хро
ні цы. Гэ та з та кіх у Вя лі кую Ай чын ную 
вай ну скід ва лі лёг кія бом бы на па зі цыі 
во ра га лёт чы цы 46га гвар дзей ска га нач
но га бам бардзіровач на га авія цый на га 
Та ман ска га Чыр ва на сцяж на га і ор дэ на 
Су во ра ва пал ка. Гэ та быў жа но чы авія
полк, а лёт чыц во ра гі на зы ва лі: “нач ныя 
ведзь мы”. Дык вось, тыя са ма лё ты ста лі 
ўжо гіс то ры яй. Адзін з ад ноў ле ных По2 
для зды мак свай го філь ма Ле а нід Яку бо
віч змог знай сці ў Мін скім аэ ра
клу бе імя Сяр гея Гры цаў ца.

Чым быў уні каль ны авія полк? 
У ім ля та лі толь кі жан чы ны. Уча
раш нія школь ні цы й сту дэнт кі ад 
16 да 25 га доў ста ві лі рэ кор ды 
на фрон це па коль кас ці ба я вых 
вы ле таў. Авія полк удзель ні чаў 
у вы зва лен ні Бе ла ру сі, Кры ма, 
Поль шчы… Дзяў ча ты гра мі лі во
ра га на яго тэ ры то рыі — у Гер
ма ніі. А ля та лі ж — на “швей най 
ма шын цы”, “эта жэр цы”, “ці ха хо
дзе”, як жар там пра зва лі ў вай ну 
са ма лёт У2. Паз ней, у хру шчоў
скую па ру, яго назва была — “ку
ку руз нік”. Лю бы авія тармуж чы
на, пэў на, па лі чыў бы за аб ра зу, 
ка лі б яму пра па на ва лі ва я ваць 
на гэ тай “не сур’ ёз най” ма шы не: хут
касць ка ля 100 км/г, не вя лі кая вы шы ня, 
ма ла ма гут ны ру ха вік, ад кры тая ка бі на 
без бро не спі нак, ня ма ра цыі, а драў ля
ныя кры лы аб цяг ну ты пар ка лем. На та
кім доб ра ля таць у бяс хмар ным не бе 
ды ўлет ку, пад па ве вы цёп ла га вет ры ку. 
А вай на — гэ та зу сім ін шы “фар мат”… 
“Дунь кін полк”, — кпі лі ча сам з іх чыр
во на ар мей цы. Так пра зва лі яны дзяў чат 
па іме ні кам пал ка Еў да кіі Бяр шан скай, 
якой ча сам да во дзі ла ся быць для тых і 
за мест ма ці.

Са праў ды, са ма лёт У2 (По2) са вец
кі авія кан струк тар Мі ка лай Па лі кар паў 
рас пра ца ваў не для ва ен ных дзе ян няў. 
Біп лан пры зна чаў ся для на ву чан ня й трэ
ні ро вак кур сан таў. Ад нак у вай ну дзяў ча
ты авія пал ка пас ля 7 ме ся цаў за сва ен ня 
тэ о рыі й прак ты кі лёт най спра вы ад ра зу 
вы хо дзі лі на ім у бой. Па ды ма лі ся ў не ба 
ў лю бую не па гадзь, дождж, зі мо вую сцю
жу, 30гра дус ны ма роз. І гэ та — у ад кры
тай ка бі не, без ра цыі, на ват без па ра шу
таў (яны бы лі вы да дзе ны лёт чы цам не дзе 
на дру гім го дзе служ бы), з гру зам бом баў 
пад кры ла мі да 500 кі ла гра маў. І гэ та па 
10–18 ра зоў за ад ну ноч. Аб ма ра жэн ні, 
не да сы пан не, па ста ян ныя фі зіч ныя ды 
эма цый ныя пе ра груз кі, па ла ю чыя са ма
лё ты сяб ро вак… А яны ўсё роўна ля та лі!

Ня зруч ная для па вет
ра ных ба ёў ма шы на ста ла 
не за мен най ноч чу ў ва ен
ны час. Кво лыя жан чы ны 
зра бі лі тое, на што не ра
шыў ся ні во дзін муж чы на: 
яны пе ра ўтва ры лі не да
хо пы вучэб на га са ма лё та 
на вай не ў яго пе ра ва гі. 
Бо за ўва жы лі: не вя лі кія 
хут касць і вы шы ня па лё ту 
У2 у па раў на нні з са ма лё
та мі, якія ме лі бам бар дзі

ро вач ныя пры цэ лы, па вы ша лі 
дак лад насць бом ба мя тан ня 
і без тых. Да ўся го на ма лой 
вы шы ні “швей ная ма шын ка” 
з’яў ля ла ся ў не бе не ча ка на, і 
зе ніт чы кі не па спя ва лі ад рэ
ага ваць. Хут кас ныя ж са ма
лё тызні шчаль ні кі пра ля та лі 
мі ма над “ці ха хо дам”, губ ля
ю чы яго як цэль. Драў ля ныя 
кры лы з пар ка лем пла ні ра ва лі 
на зям лю на ват і з дзір ка мі ад 
куль. Сла бае стра ка тан не ма
ла ма гут на га ру ха ві ка да зва
ля ла бяс шум на й не за ўваж на да ста віць 
смя рот ны груз углыб ва ро жых па зі цый.

230 дзяў чатне за бу дак за тры га ды вай
ны больш за 24 ты сяч ра зоў па ды ма лі ся ў 
нач ное не ба, каб ля цець на су страч смя рот
най не бяс пе цы і скі нуць бом бы на во ра га. 
Яны зні шчы лі й па шко дзі лі 17 пе ра праў, 
9 цяг ні коў, 176 аў та ма бі ляў, 86 аг ня вых 
кро пак. Уся го не пе ра лі чыць… Та му, хто 
са б’е У2, гіт ле раў скія ка ман дзі ры абя ца лі 
жа лез ны крыж. А лёт чыц во ра гі на зы ва лі 
між са бой “нач ны мі ведзь ма мі”: вель мі ж 
яны іх не па ко і лі. Чыр во на ар мей цы па ча лі 
з цёп лы нёй зваць дзяў чат з “Дунь кі на га 
пал ка” “Сяст рыч ка мі”,”Чай ка мі” (па іх 
па зыў ных), “Не за буд ка мі” (зза вы шы тых 
кве так на іх пар цян каханучах). У філь ме 

“Незабудки. Бессмертный 
полк” ро лі бяс страш ных лёт
чыц вы кон ва юць мін скія гім
на зіст кі.

Каб зра зу мець сак рэт іх 
муж нас ці, Ле а нід Яку бо віч 
сам пад ня ўся ў не ба на ле ген
дар ным У2 (По2). Ён зра біў 
на “ку ку руз ні ку” эк стрэ маль
ны ўзлёт, пра вёў тэст на яго 

жы ву часць, апра ба ваў ра ней шы спо саб 
бом ба мя тан ня над гіс та рыч накуль тур
ным комп лек сам “Лі нія Ста лі на” пад 
Мінск ам. На прэ зен та цыі кі на стуж кі пра 
“Не за бу дак” Ле а нід Яку бо віч вы сту паў 
пе рад кур сан та мі Бе ла рус кай ака дэ міі 
аві а цыі ды лёт на га фа куль тэ та Ва ен най 
ака дэ міі як бы ва лы пі лот. Вя до мы мно
гім па ра сій скай тэ ле пе ра да чы “По ле чу
дес” тэ ле вя ду чы — за штурвалам 20 год. 
Ён за кон чыў Ка луж скае авія цый нае лёт
натэх ніч нае ву чы лі шча ў 2002 го дзе, мае 
1870 га дзін на лё таў, ведае 8 ты паў ля таль
ных апа ра таў. У Мін скім аэ ра клу бе Ле а нід 
Яку бо віч асво іў са ма лёт Ан2 і вер та лёт 
Мі2. Спе цы яль на для зды мак у філь ме на
ву чыў ся ля таць на ле ген дар ным По2. 

Та кіх ма шын бы ло вы
пу шча на ка ля 30 ты сяч, 
на сён няш ні дзень аца ле ла 
толь кі дзве, ад на з іх ёсць 
у авія пар ку Мінск ага аэ ра
клу ба. Яго на чаль нік Мі ка
лай Ма чан скі пры знаў ся, 
што зай мець По2 там ха це
лі заў сё ды. На ле ген дар ным 
У2 кур сан ты аэ ра клу ба па
чы на лі ля таль ную пад рых
тоў ку яшчэ ў 1934м. Да рэ
чы, той са ма лёт быў на бы ты 
на член скія ўзно сы пі я не раў 
і па да ра ва ны аэ ра клу бу ў 
дзень яго ад крыц ця. Но
вень кі По2 з ары гі наль ным 
ру ха ві ком бы лых ча соў, са

бра ны на Хар каў скім авія за вод зе, вы ку
піў ня даў на ўла даль нік гру пы кам па ній 
“А100” Аляк сандр Цэн цер і па да ра ваў 
аэ ра клу бу (яко му сё ле та 85 га доў!). (Да
рэ чы, Аляк сандр і сам пі лот, пры чым ак
тыў на ля тае. А ў жніў ніве рас ні 2018га 
на лёг кім ад на ма тор ным він та вым са
ма лё це Cessna 182T пі ло ты Аляк сандр 
Цэн цер і Анд рэй Ба ры са вец здзейс ні лі 
пер шы бе ла рус кі кру га свет ны пе ра лёт. 
Стар та ваў шы 18 жніў ня, яны бы лі ў па
лё це амаль ме сяц — пры зям лі лі ся на аэ
ра дро ме Ліп кі 15 ве рас ня. Пра ля це лі 
30000 кі ла мет раў, бы лі ў па вет ры 145 га
дзін. Пад ра бяз ней — тут: http://letіm.
by/ — Рэд.) 

Апош нім ча сам, пас ля пе ра ез ду ў 
Ліп кі, Мін скі аэ ра клуб мае адзін з най
леп шых авія комп лек саў у Еў ро пе. У яго 
авія пар ку акра мя По2 ёсць са ма лё ты 
Ан2 і ТВС2 МС, а так са ма спар тыў ныя 
Як52, вер та лё ты Мі2 і Robіnson R44. 
У здым ках філь ма бы лі за дзей ні ча ны, 
акра мя По2, са ма лё ты Як52 і вер та
лёт Мі2. Пла ну ец ца, што ў хут кім ча се 
ў Ліп кі з аэ ра дро ма Ба ра вая пе ра е дзе й 
Му зей авія цый най тэх ні кі: на но вай пля
цоў цы раз мес цяц ца 45 ра ры тэт ных ля
таль ных ма шын.

Ле а нід Яку бо віч лю біць ля таць з аэ
ра дро ма ў Ліп ках. У 2016м па бы ваў 
на авія фес ты ва лі ў Шчу чы не: там ад ра
дзі лі за кі ну ты аэ ра дром. А ле тась быў 
га на ро вым гос цем на фес ты ва лі “Про не
бо” і чэм пі я на це све ту па вер та лёт ным 
спор це на аэ ра дро ме Ба ра вая. Шу кае ў 
Бе ла ру сі прод каў па баць коў скай лі ніі. 
Не каль кі га доў та му на ве даў ся ў вёс
ку Яку бо ві чы, што на Гро дзен шчы не, 
у Шчу чын скім ра ё не. Вёс ка з та кой наз
вай ёсць і ў Мін скім ра ё не. Хто ве дае, 
мо жа з ча сам і там зды ме свае філь мы?.. 
Бо, пры знаў ся на су стрэ чы ў Мін скім аэ
ра клу бе, яму вель мі “ба ліць вай на”.

Ган на Лагун

Не за бы тыя вы, “Не за буд кі”!

Легендарны самалёт По-2

Алег Ксяндзоў уручае медаль 
ветэрану Івану Патапаву

Леанід Якубовіч 
і Мікалай Мачанскі

Бе ла рус кія ме да лі — ве тэ ра нам з Са ма ры

У Мінскім аэраклубе імя С. І. Грыцаўца, што месціцца цяпер на аэрадроме Ліпкі, прама 
ў ангары прэзентавалі гістарычна-дакументальны фільм “Незабудки. Бессмертный полк” 
вядомага тэлевядучага, сцэнарыста, пісьменніка, прадзюсара Леаніда Якубовіча

угорадзенаВолзеветэраны,якія
вызваляліБеларусьадворагаў,
атрымліваюцьмедалі
“75годвызваленняБеларусі
аднямецка-фашысцкіхзахопнікаў”

Яны сы хо дзяць на заўж ды. Увес ну 
2019га ў Са мар скай воб лас ці жы ло 115 
удзель ні каў вы зва лен ня Бе ла ру сі, а сён ня 
іх — менш за 100. Але Бе ла русь па мя тае іх 
подз ві гі. 2122 ліс та па да ме да лі бы лі ўру
ча ны ўдзель ні кам вы зва лен ня Бе ла ру сі з 
Ле нін ска га ра ё на Са ма ры. Мы на вед ва лі 
ве тэ ра наў да до му: уз рост... Ар га ні за та рам 
ак цыі вы сту пі ла Са мар ская рэ гі я наль ная 
гра мад ская ар га ні за цыя па за ха ван ні й 

раз віц ці са ма быт нас ці бе ла рус ка га на ро

да “Бе лая Русь”, нас пад тры ма ла Гу берн
ская ду ма, ад мі ніст ра цыя Ле нін ска га ра ё на 
го ра да, га рар га ні за цыя ве тэ ра наў вай ны, 
пра цы, Уз бро е ных сіл ды пра ва ахоў ных 
ор га наў, ды лер скі цэнтр “Бе ла рус”. Ва ўра
чыс тай цы ры мо ніі ра зам са мной удзель
ні ча лі дэ пу тат Ду мы Вік тар Ягор шын, 
на мес ні ца кі раў ні ка ад мі ніст ра цыі ра ё на 
Лі я на Раз доль ская, кі раў ні ца ан самб ля бе
ла рус кай пес ні “Бе лая Русь” Зоя Ксян дзо ва 
з са ліст кай Тац ця най Кор шу на вай.

Уз на га ро ды ўру чы лі пал коў ні ку ў ад
стаў цы Кан стан ці ну Жы жы ну, Зі но вію 
Хай кі ну (ён ро дам з Го мель шчы ны), ма ё ру 
медс луж бы ў ад стаў цы Мар це Фі шы ле вай, 
Ра і се Мал кі най ды Іва ну Па та па ву. Ад імя 

кі раў ніц тва Бе ла ру сі ме да лі да ве ры лі ўру
чаць мне як пал коў ні ку ў ад стаў цы. Мы 
га ва ры лі ве тэ ра нам сло вы ўдзяч нас ці, уру
ча лі са лод кія па да рун кі. А Зоя з Тац ця най 
спя ва лі бе ла рус кую пес ню “Мы вам жа да
ем”. Ве тэ ра ны цёп ла су стра ка лі нас, час
та ва лі гар ба тай з тор там, ус па мі на лі га ды 
вай ны. Яны ўдзяч ныя Бе ла ру сі, аса біс та 
Прэ зі дэн ту Аляк санд ру Лу ка шэн ку за па
мяць. Мы ж вы ка за лі глы бо кую ўдзяч насць 
ве тэ ра нам за іх слу жэн не Ай чы не, за вы
зва лен не Баць каў шчы ны, жа да лі моц на га 
зда роўя, доў гіх га доў жыц ця — з на дзе яй 
уру чыць ім ме да лі ў го нар 80й га да ві ны.

Алег Ксян дзоў, 
кі раў нік су пол кі “Бе лая Русь”
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насвяце“Восень
па-беларускуўвёсцы”,
якоезладзіліўэстонскай
сталіцы,гучаліпесні
набеларускаймове

Во сень скія дзянь кі ў Пры
бал ты цы, як вя до ма, не пес цяць 
со ней кам. Час тыя вят рыс кі, 
даж джы на вя ва юць туж лі вы на
строй. Ад нак 16 ліс та па да ў До
ме на цы я наль ных мен шас цяў 
“Лира” ў Та лі не свет ла і ўтуль
на бы ло: рас кве ціў ся дзень доб
рым на стро ем, усмеш ка мі ды 
роз ны мі па час тун ка мі. Сяб ры 
Бе ла рус ка га та ва рыст ва “Лёс” 
гас цін на за пра сі лі та лін цаў на 
свя та “Во сень пабе ла рус ку ў 
вёс цы”. На свя це гу ча лі пес ні 
на бе ла рус кай мо ве, іх спя ва лі 
ар тыс ты з ан самб ля, ство ра на
га пры су по лцы. Пес ні знай шлі 
цёп лы вод гук у сэр цах гле да чоў.

На шы гос ці лю ба ва лі ся вы
ста вай іль ня ных вы ра баў. А 
ці каў ныя шмат да ве да лі ся пра 

лён. Ці ве да е це вы, на прык лад, 
што ка лі на сен не лё ну па клас
ці ў абу так, то ён бу дзе даў жэй 
на сіц ца? Ра ней у льня ное па
лат но бе ла рус кія па ві ту хі пры
ма лі но ва на ро джа ных, каб яны 
бы лі зда ро выя. Ім пе ра вяз ва лі 
во і наў, каб ра ны хут чэй га і лі
ся. Лі чыц ца ў бе ла ру саў, што 
трош кі на сен ня лё ну, за шы та га 
ў воп рат ку, здоль нае аба ра ніць 
нас ад псу ты й су ро каў. Яшчэ 
быў звы чай: за сці лаць лё нам 
ло жак ма ла да жо наў: “каб ні я
кая хво расць да іх не пры вя за
ла ся”. “Да рэ чы, яшчэ і ў на шым 
ча се ў бе ла ру саў ёсць ільня ное 
вя сел ле: яго ад зна ча юць муж і 
жон ка, якія пра жы лі ра зам 4 га
ды. Ша на ва ла ся ў на шым ро дзе
на ро дзе 28 каст рыч ні ка як дзень 
Па рас ке выльня ні цы. У гэ ты 
дзень, сцвяр джа юць да след чы
кі на род най куль ту ры, пры ня та 
бы ло мяцьцер ці лён ды пры но
сіць яго ў царк ву на асвя чэн не. 

А вя лі ка па кут ні ца Па рас ке ва лі
чыц ца ў на ро дзе апя кун каю жа
но чых ра мёст ваў, жа но чае до лі.

Гос ці на шы да ве да лі ся пра 
роз ныя асаб лі вас ці во се ні ў бе
ла рус кай вёс цы. Ска жам, пра 
сак рэ ты на рых то вак на зі му. Мы 
рас кры лі “вель мі смач ны” вяс
ко вы рэ цэпт ква шан ня ка пус ты, 
час та ва лі гас цей стра ва мі бе ла
рус кай кух ні. Сяб ры су пол кі па
ка за лі бе ла рус кі аб рад За жын кі, 
па гу ля лі з гле да ча мі ў бе ла рус
кія гуль ні з буль бай. Ат мас фе ра 
свя та бы ла сяб роў скай, цёп лай. 
На раз ві тан не мы, як яго ар га
ні за та ры, па чу лі шчы рыя сло вы 
па дзя кі, спа дзя ванні на но выя 
па доб ныя су стрэ чы.

Тац ця на Ніж нік, стар шы ня 
Бе ла рус ка га та ва рыст ва “Лёс”, 

г. Та лін, Эс то нія 
Да вед ка  ГР. Бе ла рус кая 

суполка за сна ва на ў Таліне 
27 мая 1997 го да, і з та го ча су 
ёй кі руе Тац ця на Сця па наў

на Ніж нік. Ро дам яна з Бы хаў
ска га ра ё на Ма гі лёў шчы ны. 
“У Та лін пры еха ла да сяст ры 
ў 1974м  і за ста ла ся, вы хо
дзіць, на заўж ды, — на пі са ла 
нам кі раў ні ца су пол кі. — Вый
шла за муж, вель мі су ма ва ла 
па Баць каў шчы не, усё ма ры ла 
вяр нуц ца на зад, але ж вось так 
склаў ся лёс”. Наз ва су пол кі, як 
ба чым, глы бо кая й шмат знач
ная. У 2011м пры та ва рыст ве 
ство ра ны са ма дзей ны ан самбль 
“Ля нок”. Ім кі руе Га лі на Мі хай
лаў на Баг да нец, ро дам з Ба ра на
ві чаў, вый шла за муж на бе ла ру
сама ра ка. Су пол ка збе ра гае, 

па шы рае ў Эс то ніі родную 
куль ту ру, тра ды цыі, звы чаі. Ла
дзіць аб ме ны па між шко ла мі 
Эс то ніі ды Бе ла ру сі, пра во дзіць 
су мес ныя кан цэр ты з удзе лам 
твор чых ка лек ты ваў з Баць каў
шчы ны. Та ва рыст ва “Лёс” пра
во дзіць што год та кія бе ла рус кія 
свя ты, як Ку пал ле, Свя та ўра
джаю, Па кро вы, Ка ля ды, Мас
ле ні ца, а так са ма “Бе ла рус кія 
на пе вы”, “На шы ка ра ні”, “Бе ла
рус кія ўзо ры”. У су по лцы амаль 
50 сяб роў, най больш ак тыў ныя: 
Ка ця ры на Дзі дзен ка, Воль га 
Чуп ры на, Ра і са Бу шук, Ган на 
Віш нё ва, Люд мі ла Дзіп тон.

Спа да ры ня Лі лія — асо ба ра
ман тыч ная. Не як па дзя лі ла ся з 
на мі, што хо чац ца ёй зла дзіць у 
юбі лей ны для ся бе год (гл.: “Ма
цыёлы для спадарыні Ліліі” — 
ГР, 15.07.19) вы тан ча ную ім прэ
зу з на го ды вы ха ду сва іх но вых 
кні жак на ўтуль най ве ран дзе 
ў ка вяр ні. Пры чым і мес цей ка 
пры гле дзе ла, і ўбор ад па вед ны 
вы бра лапры ку пі ла. Каб у сяб
роў скім ко ле па слу хаць там доб
рую му зы ку, вер шы, на поў ныя 
гру дзі ўды ха ю чы во да ры во се ні, 
не паў тор ныя ім гнен ні хут ка
плын на га жыц ця… Спа дзя ем ся, 
бу дуць яшчэ на го ды, спа да ры ня 
Лі лія, каб спраў дзіць і та кую ма
ру! На гэ ты ж раз на ша зям ляч ка, 
мяр ку ю чы па здым ках, зга дзі ла
ся прэ зен та вац ца ва ўтуль най 
за ле Пры луц кай шко лы мас тац
тваў, і, як са ма пі ша, ім прэ за 
прай шла доб ра. Пры чым і шмат 
му зы кі цу доў най там гу ча ла! Да
сла ла спа сыл кі на тэкс ты з ін тэр
нэ ту з паэ тыч най наз вай “Її вір ші 
пах нуть буз ком та любистком, 
травами сте пу і світ лою пе чал
лю” свай го сяб ра Сяр гея Дзю
бы — прэ зі дэн та Між на род най 
лі та ра тур намас тац кай Ака дэ міі 
Укра і ны. Да та го ж па ве да мі ла: 
“Дес нянсь ка пра вда” змяс ці ла яе 
бе ла рус кія на тат кі, а га лоў рэд га
зе ты Люд мі ла Па рхо мен ка (так
са ма, да рэ чы, бе ла рус ка) спе цы
яль на пры яз джа ла на свя точ ную 
ім прэ зу з Чар ні га ва ў Пры лу кі. 
“Ва шыя га зе ты я так са ма бра ла 
на прэ зен та цыю” — пры ем ны 
штры шок з во сень ска га пісь ма 
спа да ры ні Лі ліі. Ма юц ца на ўва
зе га зе ты з ар ты ку лам пра са му 
юбі ляр ку, якія мы ёй да сы ла лі.

Ад мет ны, ба га ты на зна ка выя 
да ты год 2019ы для “вя до май 
укра ін скабе ла рус кай пісь мен
ні цыпры лу чан кі Лі ліі Бан да рэ
вічЧар нен кі”, на гад вае Сяр гей 
Дзю ба. Бо і ў яе са мой — юбі лей, 
і 20 га доў та му па ба чы ла свет 
яе пер шая, на шу ме лая та ды кні
га “Зо на іг рае блюз”. Важ на, як 
ба чым, па чаць доб рую спра ву ў 
доб рую па ру — і та ды ўсё скла
дзец ца! Ця пер пісь мен ні ца за вяр
шы ла ўжо 17 кні жак! Боль шасць 
з іх як раз Сяр гей Дзю ба “меў го
нар і рэ да га ваць, і пе ра кла даць з 
бе ла рус кай мо вы на ўкра ін скую”. 
Хоць, уда кляд няе, “па ні Лі лія вже 
де сять ро ків віль но і гар но пише 
українською, і я без меж но радий 
за неї”. А нам — як не па ра да вац
ца! Гэ та ж толь кі на ка рысць бе
ла рус каўкра ін ска му сяб роў ству. 
Да та го ж які каш тоў ны прык лад 
рус ка моў ным лі та ра та рам у Бе
ла ру сі, для якіх мо ва бе ла рус кая 
ча мусь ці не пад’ ём ная. То мо жа 
спра ва й не ў мо ве зу сім — ва 

ўнут ра ным прыязным на строі на 
мо ву зям лі, мо ву на ро да?

Да рэ чы, сім ва ліч на, што юбі
лей ная мас тац кая ім прэ за спа да
ры ні Лі ліі ме ла наз ву: “Спо чат
ку бу ло Сло во”. За пра сі ла на яе 
пісь мен ні ца тых, хто з ёй праз 
усе га ды твор час ці, хто пад трым
лі вае, да па ма гае ёй. Род ным па 
ду ху лю дзям і прад ста ві ла пры
лу чан ка з бе ла рус кі мі ро да вы мі 
ка ра ня мі два іх сва іх но вых “дзя
цей”: паэ тыч ную кні гу “Фрески” 
ды кні гу про зы “Ян го ла на по
ро зі” (“Анёл на па ро зе”). Апош
нюю, да рэ чы, скла лі апа вя дан ні, 
эсэ роз ных га доў як на ўкра ін
скай, так і на бе ла рус кай мо вах. 
Амаль усе пра за іч ныя тво ры ў 
спа да ры ні Лі ліі — з эле мен та мі 
фальк ло ру й міс ты кі. То мо жа 
ка ліне будзь той па та ем ны свет 
за хо чуць блі жэй раз гле дзець і кі
на рэ жы сё ры.

І быў гэ та шчы ры дыя лог 
пісь мен ні цы ды сяб роў яе твор
час ці. “Бы ло шмат шчы рых 

усме шак, він ша ван няў, ру жаў 
і па да рун каў, доб рых жар таў і 
сме ху, бы лі вер шы, пры све ча ныя 
Лі ліі Бан да рэ вічЧар нен цы ад 
ка лег па пя ры”, — пі ша Сяр гей 
Дзю ба. Ка му ж ці ка выя пад ра
бяз нас ці, хто хо ча па глы біц ца ў 
воб раз ны свет пісь мен ні цы, дзе 
су се дзяць “па ра докс і шмат мер
насць, пост ма дэр нісц кія воб ра
зы й ме та фа ры, іро нія й пя шчо
та” — па шу кай це яго ны зга да ны 
тэкст у нэ це. Атры ма е це аса ло
ду. А за ад но ўпэў ні це ся: ве да ю
чы рус кую ды бе ла рус кую мо ву 
зра зу мець нам укра ін скую — зу
сім не праб ле ма. “Вір ші пах нуть 
буз ком” — гэ та ж “вер шы пах
нуць бэ зам”! Ін шая спра ва, што 
пі саць паўкра ін ску мас тац кія 
тво ры, як тое “віль но і гар но” 
ро біць та ле на ві тая ўра джэн ка 
бе ла рус кіх Ашмя наў — да лё
ка не кож на му пад сі лу. Вось і 
ро біць вы сно ву Сяр гей Дзю ба: 
“Українобі ло русь ка письменни
ця Лі лія Бондаревич — лі те ра
тор ка європейська. У своїх текс

тах во на посу час но му мо дер на, 
ін те лек ту аль на й глибока, іро ніч
на та не пе ред ба чу ва на. Її текс там 
властиві сак раль ність, особлива 

ін те лі гент ність, до вер ше ність, 
щирість. Во на щоразу дивує і 
зворушує нас”. І на за вяр шэн не: 
“Піс ля прочитання її прекрасних 
книг починаєш поін шо му диви
тися на світ, почуваєшся щасли
вим і розумієш, що життя — чу
до ве, не зважаючи ні на що”.

Пас ля ім прэ зы быў для спа
да ры ні Лі ліі чар го вы “вал сла
вы”, які пра ка ціў ся ў тым лі ку 
й праз яе ста рон ку ў Фэй сбу ку. 
Нам яна пі са ла: “Усе гэ тыя дні 
я — зор ка Фэй сбу ка. Доб ра, 
што ГЭ ТА за кон чы ла ся, ад шу
ме ла, ад пе ла. Ця пер я вяр ну ла ся 
да свай го пісь мо ва га ста ла. Не 
Сла вы ха чу, а Сло ва…” 

Мы ж ма ем над зею, што ў 
хут кім ча се но выя кні гі Лі ліі 
Бан да рэ вічЧар нен кі з’я вяц ца 
і ў кні гар нях Бе ла ру сі. Бо для 
нас яна — усё ж пісь мен ні ца 
бе ла рус каўкра ін ская, пры ўсёй 
па ва зе да ўкра ін скіх знаў цаў яе 
твор час ці. Да рэ чы, і чар го вы 
Мін скі між на род ны кніж ны кір
маш, пад рых тоў ка да яко га ідзе 
поў ным хо дам, — пля цоў ка фай
ная, каб прэ зен та ваць твор чы 
на ро бак бе ла рус кіпры лу чан кі, 
сяб роў кі Са ю за пісь мен ні каў 
Бе ла ру сі. А ка лі б зла дзіць на 
ім спе цы яль ны стэнд “Бе ла рус
кая кні га за мя жой. Бе ла рус кія 
лі та ра та ры з за меж жа”? Даў но 
про сіц ца! Па асоб ныя бе ла рус
кія вы спач кі з су свет на га Акі я ну 
Лі та ра ту ры — ча му б не збі раць 
па ці ху ў Бе ла рус кі Лі та ра тур ны 
Ма ця рык! Не ка лі ж Якуб Ко лас 
вель мі слуш на ра іў: “То трэ ба 
грунт мець пад на га мі,/ Каб не 
ба дзяц ца бат ра ка мі”.

Іван Жда но віч 

мазаіка дыяспар

Заснавальнік: 
Рэдакцыйна-выдавецкая  
ўстанова “Выдавецкі дом 
Звязда ”

Галоўны рэдактар
Іван ЖДАНОВІЧ

Адрас рэдакцыі:
220013, Мінск, вул. 
Б. Хмяльніцкага, 10-а. 
Пакой 907.
E-mail: golas_radzimy@tut.by
Тэлефон: + 375-17-2871526

Рэдакцыйнае  
пасведчанне №61.
Выдадзена 16.07.2018 года 
Міністэрствам інфармацыі 
Рэспублікі Беларусь

Выдавец: 
Рэдакцыйна-выдавецкая  
ўстанова “Выдавецкі дом  
Звязда ”.

Дырэктар – галоўны рэдактар 
Павел Якаўлевіч СУХАРУКАЎ

Аб’ём выдання: 2 друк. арк.
Падпісана да друку:  
12.12.2019 г.
Наклад  365.
Заказ – 
Выходзіць 2 разы на месяц

Рукапісы прымаюцца толькі ў 
электронным выглядзе, не вяртаюцца 
і не рэцэнзуюцца. Пазіцыі рэдакцыі ды 
аўтараў, матэрыялы якіх друкуюцца 
на старонках “Голасу Радзімы”, 
могуць не супадаць

Чытайце газету ў інтэрнэце на партале zviazda.by Падпісацца на газету “Голас Радзімы” можна ў паштовых аддзяленнях Беларусі © “Голас Радзімы”, 2019

Месца друкавання: 
Рэспубліканскае ўнітарнае 
прадпрыемства “БудМедыяПраект”. 
ЛП №02330/71 ад 23.01.2014. 
Вул. Веры Харужай, 13/61.  
220123 Мінск, Рэспубліка Беларусь
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З кры він кай род най пры лу чан ка

“Голас Радзімы”:  хутка 65 гадоў!

На Чар ні гаў шчы не прай шла прэ зен та цыя дзвюх но вых кні жак пісь мен ні цы Лі ліі Бан да рэ віч-Чар нен кі

Лі лія Бан да рэ віч-Чар нен ка, яе ма лод шая ўнуч ка Эля,  
сын Сяр гей ды ня вест ка Свят ла на

Новыя кніжкі пісьменніцы

Та лін спя вае па-бе ла рус ку

На святочнай імпрэзе выступае самадзейны гурт “Лянок”


